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बहृन्मुंबई विद्यमत पमरिठा आणि पररिहन उपक्र् 
(बहृन्मुंबई ्हानगरपालिका) 

बेस्ट उपक्रमाच्या प्रवर्तन क्षेत्रामध्ये बसची ववववध प्रयोजनाांसाठी उदााः म ांबई दर्तन टूसत, सहल, वाढददवस, 
ववववध कायतक्रम इ. ब ककां ग आरक्षण र्त्वावर स्स्वकारण्यासाठी एजांट म्हण न ननय स्तर् करण्यासाठी टॅ्रव्हल 
एजांट / ट र ऑपरेटर कड न ननधातरीर् स्वरुपाचे अजत मागवले आहेर्.   
इच्छ क टॅ्रव्हल एजांट / टूर ऑपरेटर हा अजत म ख्य व्यवस्थापक (वाहर्ूक) याांच ेकायातलय, आरक्षण ववभाग, 3 
रा मजला, वाहर्ूक प्रर्ासकीय इमारर्, दटळक रोड ववस्र्ारीर्, वडाळा आगार, वडाळा, म ांबई 400 031. 
येथ न सांकललर् करू र्कर्ार् बेस्ट वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे. www.bestundertaking.com. 
 
सवतसाधारण ननयम व अटी खालील प्रमाणे आहेर्: 
1. अजात सोबर् कोणत्याही राष्ट्ट्रीयकृर् बँकेमध न काढलेला आणण बेस्ट उपक्रम, म ांबईच्या नावे रुपये 10,000 
/- चा डडमाांड ड्राफ्ट स रक्षा ठेव म्हण न आरक्षण ववभाग, वडाळा येथे सादर केला जाईल. डडमाांड ड्राफ्ट 
नसलेल्या अजातचा ववचार केला जाणार नाही  
2. सहल आणण प्रवास करण्याकरर्ा फतर् नोंदणीकृर् एजांट सांबांधधर् नोंदणीकृर् प्राधधकरणाकडे अजत करू 
र्कर्ार्. 
3. सक्षम अधधकारी काहीही कारण न देर्ा कोणर्ाही ककां वा सवत अजत नाकारण्याचा अधधकार राखनू ठेवर्ो. 
4. अजातमध्ये केलेल्या सवत द रुस्त्या आणण मादहर्ीमध्ये केलेली वाढ स्वाक्षाांककर् केली पादहजे.  
5. एखाद्या सांस्थेद्वारे सादर केलेल्या अजातवर कां पनीच्या अधधकृर् व्यस्तर्न े लर्तका आणण अधधकृर्र्ा 
पत्राव्दारे स्वाक्षरी केली पादहजे. 
6. एजन्सीच्या योजनेर्ी सांबांधधर् अजातचा नम ना स धारणे ककां वा त्यार् बदल करणे, अटी व र्र्ी प णतपणे 
ककां वा अांर्र्ाः स धारण्यासाठीच ेहतक राखीव ठेवले आहेर् आणण जर त्यार् वेळोवेळी होणा-या द रुस्र्ी / 
र् विकरण असेल र्र त्या सबांधार् र् विपत्रकाव्दारे ककां वा पत्रान सार कळववले जाईल.  बसाांची नोंदणी 
करण्यासाठी आरक्षण वेळोवेळी आणण ववचलन / जर काही असेल र्र द रुस्र्ी, र् विकरणाच्या स्वरुपार् 
सांप्रेविर् केली जाईल ककां वा पत्रान सार योग्य मानले जाऊ र्कर्े. 
7.  सवत ककां वा कोणत्याही अदटांची प र्तर्ा न करणे ककां वा अप णत असलेले अजत अस्स्वकार केले जार्ील. 
8.  आवश्यक एजांट ननवडणे / ननय तर् करण्याचा अधधकार महाव्यवस्थापक, बेस्ट याांनी राख न ठेवला आहे.  
9. महाव्यवस्थापक ककां वा त्याांच्याद्वारे अधधकृर् व्यतर्ीांचा ननणतय अांनर्म आणण बांधनकारक 
 असेल. 

महाव्यवस्थापक 
 

बेस्ट उपक्रम 

http://www.bestundertaking.com/
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बहृन्मुंबई विद्यमत पमरिठा आणि पररिहन उपक्र् 
(बहृन म्ुंबई ्हानगरपालिका) 

 
अर्ााचा न्मना 

प्रर्ी, 
महाव्यवस्थापक, 
बेस्ट उपक्रम, 
बेस्ट भवन, बेस्ट मागत, 
टपाल पेटी क्रमाांक 1129, क लाबा, 
म ांबई -400 001. 
 
महोदय, 
  ववियाः बस आरक्षण करण्यासाठी एजांट म्हण न ननय तर्ी करण्याची ववनांर्ी. 

 
श्रीमान / श्रीमर्ी .______________________________________ राहण्याचा पत्र्ा 
_________________________________________________________________
____________________________________, बेस्ट बसची आरक्षण र्त्वावर ब ककां ग 
घेण्यासाठी एजांट म्हण न ननय स्तर् करण्यासाठी अजत सादर करण्याची माझी इच्छा आहे 
र्पर्ीलवार आवश्यक मादहर्ी खालील प्रमाणे आहे. 
1. अजतदाराच ेप णत नाव     - 
2. सांस्थेचे प णत नाव     - 
3. सांस्थेच्या ब ककां ग कायातलयाचा पत्र्ा  - 
4. सांस्थेचा नोंदणी क्रमाांक   - 
5. द रध्वनी क्र. ईमेल-आयडी सह  - 
6. मागील अन भव     - 
7. पॅन      - 
8. देय बँकेचा नाव, र्ाखा, पत्र्ा  

 र्पर्ीला सह    - 

पारपत्र 
आकाराचा 
फोटोग्राफ 
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a) बँक खार्े क्र.    - 
b) खार्ाच ेलर्ितक    - 
c) खार्ाचा प्रकार    - 
d) र्ाखेचा एम.आय.सी.आर. सांकेर् क्र.- 
e) आय.एफ.एस.सी. सांकेर् क्र.  - 

9. स रक्षा ठेव रतकम पावर्ी क्र.आणण  - 
 र्ारीख सह(पावर्ीची प्रर् सोबर् जोडली आहे) 
  
मी / आम्ही बेस्ट बसच्या आरक्षण सांबांधार्ील एजन्सीच्या योजनेसाठीच्या सवत अटी आणण ननयम वाचले 
अस न समजाव न घेर्ले आहेर् अजातसोबर् त्याची एक प्रर् आणण आरक्षणाच्या र् ल्काचा र्तर्ा जोडला आहे 
आणण मी / आम्ही त्यान सार पालन करण्यास सहमर् आहोर् त्याच ेप्रनर्क म्हण न मी / आम्ही अजत, अटी 
आणण ननयम व र् ल्काच्या र्तर्ाच ेप्रत्येक पषृ्ट्ठ स्वाक्षाांककर् केले आहे.  
 
मी / आम्ही हया व्दारे असे जाहीर करर्ो की एजन्सीची ननय तर्ी करण्यापूवी उपरोतर् मादहर्ी असत्य / 
च कीची आढळल्यास, कोणत्याही वेळी ददर्ाभ ल झाल्यास, अजत नाकारला जाईल आणण एजन्सीची ननय तर्ी 
केल्या नांर्र, उपक्रमाबरोबर एजांट म्हण न केलेली ननय तर्ी रद्द करण्यार् येईल. आणण दोन्हीमध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे, स रक्षा ठेव जप्र् केली जाईल.  

 
आपला ववश्वास ू

 
अजतदाराचे नाव आणण सही  

दठकाणाः म ांबई 
ददनाांक - 
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एर्ुंटद्िारे बसच्या आरक्षिासाठी अटी ि शततीः 
1. बस आरक्षण सांबांधधर् व्यवसायासाठी एजांटचा कायतकाल स रुवार्ीस ननय तर्ीच्या र्ारखेपासून एक विाांसाठी 
असले, ज्याच ेप ढील 3 विाांच्या कालावधीसाठी ववस्र्ाररर् / नूर्नीकरण केले जाईल. महाव्यवस्थापकाांना 
स्वीकाराहत असलेले स धारीर् ननयम व अटी उपरोतर् एक विातचा कालावधी मध्ये एजांटच्या सांर्ोिजनक 
कामधगरीस अधीन राहर्ील.   
 
2. ननय तर् केलेल्या एजांटकड ेबेस्टच्या प्रवर्तन क्षेत्रामध्ये स्वर्ाःचे कायातलय असणे  
आवश्यक आहे. आणण बस आरक्षणाच्या नोंदणीसाठी र्ो पूणतपणे जबाबदार असेल. एजांट हा सब एजांटची 
ननय तर्ी करणार नाही ककां वा कोणर्ेही र्रृ्ीय पक्ष स्वारस्य असणार नाही.    
 
3. एजांट बेस्टउपक्रमाच्या वर्ीन ेबस आरक्षणाचा व्यवसाय स रु करण्यासाठी रूपये 10,000 /- व्याजम तर् 
परर्फेड करण्यायोग्य स रक्षा ठेव रोख स्वरुपार् ककां वा "बेस्ट उपक्रमा" च्या नावे म ांबई येथे देय असलेला 
डडमाांड ड्राफ जमा करणे आवश्यक आहे. 
 
4. एजांट आपल्या म खपत्रावर, भेट काडातवर " बेस्ट प्रवर्तन नेटवकत  करीर्ा बेस्टचा अधधकृर् आरक्षण ब ककां ग 
एजांट " असे प्रदलर्तर् करू र्कर्ो. 
 
5. एजांट बेस्टच्या बस प्रवर्तन क्षेत्रामध्ये असलेल्या ववववध पयतटन स्थळाांना पॅकेज टूरच्या माध्यमार्ून, 
वववाह, सहल, कायतक्रम इ. साठी बेस्ट बस आरक्षक्षर् करुन प्रोत्साहन देईल. 
 
6. एजांटसाठी 3 अांकी य ननक आयडी क्रमाांक ओळख म्हण न ददला जाईल. सवत भववष्ट्यार्ील पत्रव्यवहार हे 3 
अांकी अद्ववर्ीय कोड क्रमाांकावर आधाररर् असर्ील. 
 
7. सवत अधधकृर् एजांटव्दारे आरक्षण र्त्वावर आरक्षक्षर् केलेल्या बसेसची एक ण सांख्या एकत्रीर्पणे प्रत्येक 
ददवर्ी 50 साधारण एकमजली बसेस, 25 वार्ान क लीर् बसेस, 10 द मजली बसेस आणण 4 छर्ववरदहर् 
बसेस पेक्षा जास्र् नसावी. प्रत्येक एजांटला आरक्षण करायच्या बसच्या सांख्येची मयातदा नाही. पण वर नम द 
केलेल्या जास्र्ीर् जास्र् बसच्या सांखेपेक्षा अधधक असू नये.  
8. कोणत्याही बसचे आरक्षण केल्यास, बसची उपलब्धर्ा करण्याकरीर्ा एजांटने प्रथम कें द्रीय आरक्षण ववभाग 
ककां वा वाहर्ूक ननयांत्रण वडाळा येथ न त्याची प ष्ट्टी करावी.  
  
9.  आरक्षण र्त्वावर लागणा-या आवश्यक असलेल्या बसेस ची मादहर्ी एजांटने ककमान एक ददवस आगोदर 
आमच्या कें द्रीय आरक्षण ववभाग, वडाळा, द रध्वनी क्रमाांकाः24128266, 24186346 वर 9.00 र् े16.30 
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पयांर् द्याव्यार्. आणण त्यानांर्र वाहर्ूक ननयांत्रण वडाळा, द रध्वनी क्रमाांकाः 24137645, 24143611 आणण 
24184489  येथे 20.30 पयांर् द्याव्यार्.    
रवववार / स टृीच्या ददवर्ी या सांदभातर् वरील कालावधीमध्ये वाहर्ूक ननयांत्रण कक्षाला कळवावे.  
 
10. आरक्षणासाठी वेळापत्रकामध्ये नम द केलेले र् ल्क आणण लागू असलेला सेवा कर एजांट ने आगाऊ भरला 
पादहजे. आरक्षण र् ल्कामध न कलमर्नची रतकम एजांटने स्वर्ाः वजा करु नये.  
 
11. बहृन्म ांबई महानगरपाललकेच्या सीमेपलीकडील उपक्रमाच्या प्रवर्तनाच्या क्षेत्रामध्ये जर बस आरक्षीर् केली 
असेल र्र आरक्षण र् ल्कासह टोल र् ल्क आणण इर्र कोणर्ेही लागू असलेले र् ल्क एजांटद्वारे आरक्षण 
ववभाग ककां वा बेस्टच्या जवळच्या आगारार्ील नर्कीट व रोख ववभागामध्ये देय रादहल.   
 
12. आरक्षण र् ल्क एजांटकड न 9.00  र्े. 16.30 च्या दरम्यान कें द्रीय आरक्षण आणण / ककां वा 20.30 पयांर् 
जवळच्या आगारार्ील नर्कीट आणण रोख ववभागामध्ये रोख ककां वा डीडी व्दारे जमा केली जाईल आणण त्या 
सांबांधीची स चना वाहर्ूक ननयांत्रण कक्ष वडाळा येथे द्यावी  
 
13. आरक्षण रद्द करणे / स्थधगर् करणे सांबांधी बद्दलची मादहर्ी एजांटद्वारे आरक्षण ववभाग / वाहर्कू 
ननयांत्रणाला आगाऊ कळवली पादहजे. आरक्षण रद्द करणे / स्थधगर् करण्यासाठी लागू असलेले र् ल्क 
एजांटव्दारे देय असले आणण र्े बेस्ट उपक्रमाला त्याच ददवर्ी खाली नम द केल्याप्रमाणे भरले पादहजेर्.   
लिणित समचनेद्िारे ्ागिी रद्द केिी असल्यास 

 
14. बेस्ट उपक्रमाला कोणर्ीही आगाऊ स चना न देर्ा अनर् सामान्य पररि॑स्स्थर्ीर् आरक्षण रद्द करणे आणण 
/ ककां वा प ष्ट्टी करण्याचा अधधकार असेल. आणण एजांटला त्या सांबांधी होणारे न कसान भरपाईचा दावा 
करण्याचा अधधकार नाही. र्थापी आरक्षणाम ळे जमा केलेली रतकम परर् केली जाईल.  
 
15. बसगाडीच ेआरक्षण करणा-या पक्षकाराने 3 ददवसाांची लेखी सूचना ददल्यास नोंदववलेल्या मागणीचा 
ददनाांक लाांबणीवर टाकण्यास अन ज्ञा देण्यार् येईल. नोंदववलेले आरक्षण लाांबणीवर टाकण्याकरीर्ा प्रर्ी 
बसगाडी रुपये 200/- या प्रमाणे आकार वसूल करण्यार् येईल आणण 3 ददवसाहूांन कमी अवधीची सूचना 
म्हणजे मागणी रद्द केली अस ेसमजण्यार् येईल आणण र्दन सार आकार वसूल करण्यार् येईल. 

24 र्ासाांपेक्षा कमी  अांदास्जर् आरक्षण आकाराच्या 40% 
24 र्ास र् े48 र्ासाांमध्ये  अांदास्जर् आरक्षण आकाराच्या 20% 
48 र्ास र् े72 र्ासाांमध्ये अांदास्जर् आरक्षण आकाराच्या 10% 
72 र्ासाांपेक्षा जास्र् 200 रुपये प्रर्ी बस 
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16. एजांटने योग्य खार्े प स्र्के र्यार केली पादहजेर् आणण र्ी छाननी करीर्ा उपक्रमाचे अधधकारी / 
अधधकृर् व्यस्तर् याांना आरक्षण ववभागाने नोंदलेल्या नोंदी सोबर् क्रॉस-टयॅलीांग करण्याच्या उदे्दर्ाने ददली 
ककां वा उपलब्ध केली पादहजेर्.    
 
17. एजांट नर्कीट आणण रोख ववभागाकडून प्राप्र् झालेली आरक्षणाच्या र् ल्काची र्ात्प रर्ी पावर्ी कें द्रीय 
आरक्षण ववभाग येथे र्ात्काळ कामकाजाच्या प ढील ददवर्ी जमा करेल जेणेकरुन त्याला आरक्षण 
ववभागाकड न पतकी पावर्ी लमळेल.   
 
18. एजांटना देण्यार् येणारे कमीर्न ननयमाांन सार लागू असलेल्या दराांवर प्रत्येक मदहन्याच्या अखेरीस होणा-
या व्यवसायावर देण्यार् येईल  आणण त्याचा र्पर्ील खालील प्रमाणे. 
 
अन . क्र.  माि॑लसक आरक्षण रतकम   कलमर्नचा दर 
   (सेवा कर वगळ न)  
1         रु. 100000 /- पयांर्      5% 
2  रु. 100001 /- र् ेरु. 200000 /-   6% 
3  रु. 200001 /- र् ेरु. 350000 /-   7% 
4   रु. 350001 /- पास न वर    8% 
  
19. रद्द केलेल्या आरक्षणावर एजांटला कोणर्ीही कलमर्न देय राहणार नाही. 
 
20. न भरलेली / वववाददर् रतकम एजांट कड न स रक्षा ठेव म्हण न स्स्वि॑कारली / वसूल केली जाईल. 
 
21. आरक्षण एजेन्सी चालववण्यासाठी लागणा-या योग्य प्राधधकरणाकड न आवश्यक परवानग्या, परवाने 
नोंदणी करणे ही एजांटची जबाबदारी राहील आणण बेस्ट उपक्रम एजन्सी चालववण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे 
कलमर्नच्या कृत्याांसाठी ककां वा त्यास वगळण्यासाठी जबाबदार नाही.  
 
22. नेमणूक झाल्यापासून सरकारकडून लागू असलेला कोणत्याही कालावधीसाठीचा कर एजांटने देय असेल.  
 
23. ब ककां ग एजांट बेस्टच्या ददर्ाननदेर्ाांचे पालन करेल आणण बेस्ट प्रर्ासनाने आरक्षण करण्यासाठी म ज र 
केलेले दराांचे अन सरण केले पादहजे.   
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24. आस्थापना चालू ठेवण्यासाठी लागणा-या सवत खचातची, खार्े ललहीण्याची, सवत देय कर, परवाने, म दर् 
र् ल्क इत्यादीचा भरना आरक्षण एजांटने केला पादहजे आणण बेस्ट प्रर्ासन त्यास कोणत्याही प्रकारे जबाबदार 
राहणार नाही.  
25. कोणत्याही अटी व र्र्ींचा भांग झाल्यास प्रर्ासनाकड न त्याांची एजन्सीची सांप ष्ट्टार् आणली जाईल 
आणण अर्ा पररस्स्थर्ीर् त्याांची स रक्षा ठेव जप्र् केली जाईल. 
26. महाव्यवस्थापकाांना वरील स चीमध्ये ददलेल्या अटीां आणण र्र्ींमध्ये बदल करण्यास अधधकार देण्यार् 
आला आहे. 
27. सांपूणत म ांबई मध्ये आरक्षण र्त्वावर बस गाडया आरक्षीर् करण्यासाठी लागणा-या आवश्यक एजांटची 
ननय तर्ी करण्याचा अधधकार महाव्यवस्थापकाांना आहे.  
28. कोणत्याही वेळी कोणर्ेही कारण न देर्ा एक मदहन्याची नोदटस देऊन करार रदद् करण्याचा अधधकार 
एजांट आणण उपक्रम दोघाांनाही आहे.  
29.  उपरोतर् ननयम व अटीांच्या सांदभातर् कोणर्ाही वाद उद्भवल्यास, महाव्यवस्थापक बेस्ट याांचा ननणतय 
अांनर्म अस न र्ो एजांटला बांधनकारक असेल. 
30. बस भाडयान ेदेण्याच्या ववद्यमान योजनेच्या सवत अटी व र्र्ी या योजनेसाठी देखील लागू होर्ील. 

  

बहृन म्ुंबई विद्यमत पमरिठा आणि पररिहन उपक्र् 
(बहृन्मुंबई ्हानगर पालिका) 

 
29.10.2013 पासून आरक्षक्षर् बसगाडयाां करीर्ाच्या आकाराची अनूस ची 
(ब.ृस.ठ.क्र. 143 ददनाांक 19/08/2013 आणण स.ठ.क्र. 832 ददनाांक 28/10/2013) 
(ब.ृस.ठ.क्र. 94 ददनाांक 25/06/2015 आणण स.ठ.क्र. 493 ददनाांक 06/07/2015) आणण  
(ब.ृस.ठ.क्र. 07 ददनाांक 18/04/2016 आणण स.ठ.क्र. 265 ददनाांक 03/05/2016) 
 

ए). सिासाधारि आरक्षि (कक.्ी. अुंतराच्या आधारे) 
बसगाडीचा प्रकार दर / ककमी (रु.) ककमान भाड ेआकाराच्या अधीन ठेवून 

(रु.) 
एकमजली बसगाडी करीर्ा (लमडी व ननम्नर्ल 
बसगाडी सह) 

65 /- 2600/- 

द मजली बस गाडी करीर्ा 100/- 4000/- 
छर्ववरहीर् बसगाडी करीर्ा 100/- 4000/- 
वार्ान क लीर् बसगाडी करीर्ा 100/- 4000/- 
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िोळुंबा आकार 
एकेरी प्रवासाकरीर्ा आरक्षक्षर् बसगाडीसाठी 15 लमनीटे खोळांबा अन जे्ञय असून परर्ीच्या प्रवासाकरीर्ा 
आरक्षक्षर् बसगाडी 30 लमनीटे खोळांबा अन जे्ञय आहे. 
बसगाडीचा प्रकार पदहल्या दोन र्ासाकरीर्ा  दोन र्ासाहून अधधक कालावधी करीर्ा 
एकमजली बसगाडीकरीर्ा 
(लमडी व ननम्नर्ल 
बसगाडीसह) 

प्रत्येक र्ासाकररर्ा ककां वा 
र्ासाच्या अांर्भागाकरीर्ा 
रु.300/- 

प्रत्येक र्ासाकररर्ा ककां वा र्ासाच्या 
अांर्भागाकरीर्ा रु. 500/- 

द मजली बसगाडीकरीर्ा प्रत्येक र्ासाकररर्ा ककां वा 
र्ासाच्या अांर्भागाकरीर्ा 
रु.400/- 

प्रत्येक र्ासाकररर्ा ककां वा र्ासाच्या 
अांर्भागाकरीर्ा रु.600 /- 

छर्ववरहीर् बसगाडीकरीर्ा प्रत्येक र्ासाकररर्ा ककां वा 
र्ासाच्या अांर्भागाकरीर्ा 
रु.500/- 

प्रत्येक र्ासाकररर्ा ककां वा र्ासाच्या 
अांर्भागाकरीर्ा रु.700 /- 

वार्ान कूललर् बसगाडीकरीर्ा प्रत्येक र्ासाकररर्ा ककां वा 
र्ासाच्या अांर्भागाकरीर्ा 
रु.400/- 

प्रत्येक र्ासाकररर्ा ककां वा र्ासाच्या 
अांर्भागाकरीर्ा रु. 600/- 

 
बी). सरसकट दराच्या आधारािर आरक्षिीः  
एकाच वेळी एका ददवसापके्षा अधधक कालावधीकरीर्ा पोलीस प्राधधकरण / होमगाडत ककां वा कोणत्याही बाहेरील पक्षकारास 
भाडरे्त्वावर देण्यार् यावयाच्या बसगाडयाांबाबर्च ेहे भाड ेआकार पक्षकाराची इच्छा असल्यास सरसकट दराच्या 
आधारावर एक ददवस ककां वा त्यापेक्षा कमी कालावधीकरीर्ा देखील प ढील दराने बसगाडी आरक्षक्षर् करर्ा येईल. 
बसगाडीचा प्रकार सांपणूत ददवसाकरीर्ा (रु) अध्यात ददवसाकरीर्ा (रु) 
एकमजली बसगाडीकरीर्ा 
(लमडी व ननम्नर्ल बसगाडीसह) 

12000 /- 6000 /- 

द मजली बसगाडीकरीर्ा 18000 /- 9000 /- 
छर्ववरहीर् बसगाडीकरीर्ा 20000 /- 12500 /- 
वार्ान कूललर् बसगाडीकरीर्ा 18000 /- 9000 /- 
 
दटप्पणीाः 

1. सरसकट दर आरक्षणाकरीर्ाचा ददवस 00.00 र्ासापासनू स रु होऊन 24.00 र्ासाांनी समाप्र् होईल. 
2. सरसकट दर आरक्षणाकरीर्ाचा पणूत ददवस 24.00 र्ासाांचा मोजण्यार् येर्ो आणण अधात ददवस 12 र्ासाांचा 

मोजण्यार् येर्ो. र्थापी सकाळी ऐन गदीच्या वेळी (म्हणज ेसकाळी 8.00 वाजल्यापासनू द पारी 12.00 
वाजेपयांर्) आणण सांध्याकाळी गदीच्या वेळी (म्हणज ेद पारी 16.00 वाजल्यापासनू रात्री 20.00 वाजेपयांर्) 
गाडीच ेआरक्षण केल्यास पक्षकाराला सांपणूत ददवसाच ेभाड ेआकारण्यार् येईल. 
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3. बस गाडया जर 12.00 र्ासापेक्षा अधधक र् े24.00 र्ासापयांर्च्या कालावधीकरीर्ा आरक्षक्षर् केल्यास त्यासाठी 
सांपणूत ददवसाकरीर्ाच ेभाड ेवसलूकरण्यार् येईल. 

4. बस गाडया जर12.00 र्ासापयांर् ककां वा त्यापेक्षा कमी कालावधीकरीर्ा आरक्षक्षर् केल्यास त्याकरीर्ा अध्यात 
ददवसाच ेभाड ेवसलू करण्यार् येईल. 

5. आरक्षक्षर् बसगाडीने प्रवनर् तर् केलेले कक.मी. अांर्र ववचारार् न घेर्ा वर नम द केल्याप्रमाणे सरसकट दराने 
आरक्षण आकाराची पररगणना करण्यार् येईल. 

 
बी.1 – विविध प्रसुंगाुंसाठी आरक्षिीः (ददनाुंक 16.06.2016 पासनू िाग)ू 
ववववध प्रसांगाांसाठी बस आरक्षीर् करण्याकरीर्ा र् ल्क आणण अटी खालील प्रमाणे आहेर्. 
 
 वार्ान कूलीर् एकमजली द मजली लमडी छर्ववरदहर् 
प णत ददवस 15000/- 12000/- 15000/- 12000/- 20000/- 

अधात ददवस  7500/- 6000/- 7500/- 6000/- 11000/- 
8 र्ास  5000/- 4000/- 5000/- 4000/- 8000/- 
16 र्ास 10000/- 8000/- 10000/- 8000/- 14000/- 
 

दटप्पणीाः 
1) बस 8 र्ास, 12 र्ास, 16 र्ास आणण 24 र्ासाांच्या कालावधीसाठी आरक्षक्षर् केली जाऊ र्कर्े.  
2) बस आरक्षक्षर् केलेला कालावधी 8 र्ास, 12 र्ास, 16 र्ास आणण 24 र्ास हा बस आरक्षक्षर् 

केलेल्या वेळे पासून स रू होईल. 
3) अांर्र / वेळ हे आगारा पासून न मोजर्ा आरक्षक्षर् दठकाणाहून मोजले जाईल. 
4) वर नमूद केलेल्या मांजूर वेळेच्या स्लॉटन सार वार्ान कूलीर् बसेसच्या एकाधधक आरक्षणासाठी र् टक 

कालावधीसाठी वार्ान कूलीर् बसेसच्या वापराच्या वास्र्ववक र्ासाांवर र् ल्क लागू होईल. ककमान लाग ू
र् ल्क 8 र्ास असेल. 

5) प्रथम आरक्षणाच्या वेळेस स रक्षा ठेव स्वीकारण्यार् येईल त्यानांर्रच्या आरक्षणासाठी र्ी वापरली 
जाईल. 

6) इर्र सवत अदटांमध्ये कोणर्ाही बदल नाही. 
 
सी. शाळाुंकरीता भाड ेआकार (सप्ताहा्धीि सिा ददिसाुंकरीता) 
र्ाळाांकरीर्ा ववद्यार्थयाांना र्ाळेपासून घरापयांर् आणण घरापासून र्ाळेपयांर् र्सेच सहलीकरीर्ा इत्यादी. 
प्रयोजनाथत प्रवास करण्यासाठी बसगाडया भाडयाने देण्यार् येर्ील. र्थावप  एक ववर्िे बाब म्हणून 
महानगरपाललका र्ाळाांना प ढे नम द केलेले सवलर्ीच ेदर आकारण्यार् येर्ील. अांत्ययात्रचे्या प्रयोजनास्र्व 
आरक्षण केलेल्या बसगाडयाांसाठी देखील हे सवलर्ीच ेदर लागू असर्ील. त्या सवलर्ीच्या आरक्षण 
दराबाबर्चा र्पर्ील प ढीलप्रमाणे आहे. 
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बसगाडीचा प्रकार र्ाळा आणण अांत्ययात्रा प्रयोजनाथत   महापाललका र्ाळाांकरीर्ा 

दर/ ककमी 
(रु.) 

ककमान भाड ेआकाराच्या 
अधीन ठेवून (रु.) 

दर/ ककमी 
(रु.) 

ककमान भाड े
आकाराच्या अधीन 
ठेवून (रु.) 

एकमजली बसगाडीकरीर्ा 
(लमडी व ननम्नर्ल बसगाडीसह) 

60/- 2400/- 50/- 2000/- 

द मजली बसगाडीकरीर्ा 90/- 3600/- 75/- 3000/- 
छर्ववरहीर् बसगाडीकरीर्ा 90/- 3600/- 75/- 3000/- 
वार्ान कूललर् बसगाडीकरीर्ा 90/- 3600/- 80/- 3200/- 
खोळांबा आकाराः बसगाडीने प्रवनर्तर् केलेल्या कक.मी. अांर्राच्या आधारे सवतसाधारण आरक्षणासाठी लाग ू
असल्याप्रमाणे. 
डी). चचत्रपटाुंचे चचत्रत्रकरि / दट.व्ही. ्ालिका र्ादहराती / प्रोत्साहनपर ्ोदह् इत्यादी करीता भाड ेआकार. 
महाव्यवस्थापकाच्या अधधकाराने गैर-व्यावसानयक, र्ैक्षणणक मादहर्ीपटाांसाठी सवलर्ीच ेदर  आकारले जाऊ 
र्कर्ार्. 
बसगाडीचा प्रकार सवतसाधारण प्रवगत   मराठी धचत्रपट / माललका 

प्रनर् र्ास 
(रु.) 

ककमान भाड ेआकाराच्या 
अधीन ठेवून (रु.) 

प्रनर् र्ास 
(रु.) 

ककमान भाड ेआकाराच्या 
अधीन ठेवून (रु.) 

एकमजली बसगाडीकरीर्ा 
(लमडी व ननम्नर्ल बसगाडीसह) 

7000/- 28000/- 5000/- 20000/- 

द मजली बसगाडीकरीर्ा 10000/- 40000/- 7000/- 27000/- 
छर्ववरहीर् बसगाडीकरीर्ा 15000/- 60000/- 12000/- 45000/- 
वार्ान कूललर् बसगाडीकरीर्ा 10000/- 40000/- 8000/- 30000/- 
इ). पररिहन साधन – सा्ग्री करीता भाड ेआकार. 
साधन – सामग्री प्रनर् ददन आकार (रु.) 
नर्कीट पेटी, रोख जमा करण्याची वपर्वी, नर्कीट पांच 800/- 
गणवेर् – खाकी (बबल्यासह) 1000/- 
ई- नर्कीट मलर्न  2000/- 
एफ).  i). आरक्षि रद्द करिे  
िेिी समचना देिनू ्ागिी रद्द केल्यास  
24 र्ासाांपेक्षा कमी  अांदास्जर् आरक्षण आकाराच्या 40% 
24 र्ास र् े48 र्ासाांमध्ये  अांदास्जर् आरक्षण आकाराच्या 20% 
48 र्ास र् े72 र्ासाांमध्ये अांदास्जर् आरक्षण आकाराच्या 10% 
72 र्ासाांपेक्षा जास्र् 200 रुपये प्रर्ी बस 
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ii). नोंदवििेिे आरक्षि िाुंबिीिर टाकिेीः बसगाडीच ेआरक्षण करणा-या पक्षकाराने 3 ददवसाांची लेखी सूचना 
ददल्यास नोंदववलेल्या मागणीचा ददनाांक लाांबणीवर टाकण्यास अन ज्ञा देण्यार् येईल. नोंदववलेले आरक्षण 
लाांबणीवर टाकण्याकरीर्ा प्रर्ी बसगाडी रुपये 200/- या प्रमाणे आकार वसूल करण्यार् येईल आणण 3 
ददवसाहूांन कमी अवधीची सूचना म्हणजे मागणी रद्द केली अस ेसमजण्यार् येईल आणण र्दन सार आकार 
वसूल करण्यार् येईल. 
 
र्ी). भोर्न भत्ताीः 
सलग 8 र्ासाांपेक्षा अधधक कालावधीकरीर्ा बसगाडयाांचा वापर करण्यार् आलेला असल्यास बसगाडीवर 
नेमलेल्या सेवकवगत सदस्यासाठी देय असलेल्या भोजन भत्याएवढा जादा आकार वसूल करण्यार् येईल. 
र्थापी बसगाडयाांच ेसरसकट दराने ककां वा धचि॑त्रीकरणाच्या प्रयोजनाथत जेव्हा आरक्षण करण्यार् येर्े र्वे्हा 
प्रस्र् र् भत्र्ा लाग ूअसणार नाही. 
 
एच). ्ागिी नोंदिीिे (बमक ुंग) 
i). मागणी नोंदववण्याकरीर्ा अांदास्जर् आकार (सेवाकर, पथकर इ. सह) अधधक 50% जादा आगाव ूप्रदान 
करावयाच ेआहे. सरसकट दराच्या आधारे बसगाडी अध्यात ददवसाकरीर्ा आरक्षक्षर् केल्यास र्ेवढयाच रकमेच्या 
स रक्षा ठेवीांच ेप्रदान करावयाच ेआहे. 72 र्ासाांची आगावू सूचना लमळाल्यावर बसगाडया आरक्षक्षर् करण्यार् 
येर्ार्. 
 
ii). उपक्रमाच्या प्रवर्तन क्षेत्रामध्ये बहृन्म ांबई महानगरपाललका हद्दीपललकडे बसगाडयाांची मागणी नोंदववल्यास 
र्ासनार्फे आकारण्यार् आलेल्या पथकराचे आणण लागू असलेल्या कोणत्याही अन्य आकाराचे आरक्षणाच्या 
आकारासह प्रदान करावयाच ेआहे. 
 
iii). एकेरी प्रवासाकरीर्ा आरक्षक्षर् करण्यार् आलेल्या बसगाडयाांच्या बाबर्ीर्. ज्या बस आगारार्ून बस गाडी 
बाहेर काढण्यार् येर् ेत्या बस आगारापासून र् ेआरक्षक्षर् करण्यार् आलेल्या दठकाणाहून सवाांर् जवळच्या 
असणा-या बस आगार / बस स्थानक /बस समाप्र्ी स्थानापयांर्च्या अांर्राच्या आधारे आकारण्यार् 
यावयाच्या कक.मी. अांर्राची पररगणना करण्यार् येईल. मात्र अर्ा स्वरुपाची पररगणना छर्ववरहीर् 
बसगाडीकरीर्ा लागू असणार नाही. 
 
 iv). जर बसगाडी परर्ीच्या प्रवासासह आरक्षक्षर् करण्यार् आली असेल र्र, आरक्षक्षर् बसगाडी 
ज्याआगारामधनू प्रवनर्तर् करण्यार् आली असेल त्या आगारापासून र् ेर्ी बसगाडी त्याच आगारामध्ये प न्हा 
परर् नेण्यार् येईल र्ोपयांर् अांर्राच्या आधारे आरक्षण आकार ननस्श्चर् करण्याकररर्ा कक.लम. अांर्राची 
पररगणना करण्यार् येईल. 
 
v). अन्य सवत प्रकारच्या आरक्षणाकररर्ा आरक्षक्षर् करण्यार् आलेली बसगाडी आगारामधनू बाहेर पडण्याच्या 
वेळेपासून बसगाडी आगारामध्ये परर् नेण्यार् येईल त्यावेळेपयांर् कालावधीची / कक.मी. अांर्राची पररगणना 
करण्यार् येईल. 
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vi). या एक ण आकारावर लागू असल्याप्रमाणे सेवा कर आकारण्यार् येईल. 
 
कोणत्याही पूवतसूचनेववना ककां वा कोणत्याही कारणालर्वाय वरील सवत ककां वा कोणर्ाही र् ल्कामध्ये होणा-या 
बदलाची प नरावतृ्र्ी, स धारणा, जोड इत्यादीांच्या अधीन आहेर्.  
 
आरक्षिाकरीता  
सुंपका  
आरक्षण ववभाग वाहर्ूक प्रर्ासकीय इमारर्, 
नर्सरा मजला, नर्लक रोड ववस्र्ारीर्, डॉ. आांबेडकर महाववद्यालया समोर 
वडाळा आगार, म ांबई - 400 031, फोन. 022 24128266, 24186346. 

 


