AA ueZns gj AA
AA Jh- fpnacj Lokeh izlUuAA

ी चदं बर टूस अँड ॅ हस ा-ल- नागपूर
la;kstd % fnokdj lqCckjko tks’kh] 29 cdwy vikVZesaV] ikaMs ys vkÅV] [kkeyk] ukxiwj 440105
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jh nRr/kke ;k=k
¼fiBkiwj] dqjoiwj] ea=ky;] Jh’kSye] dMxath] ekf.kduxj] xk.kxkiwj½
fnukad % 2020-1010-18 rs 3030-1010-18

lgy ‘kqYd ::- 19000@&
19000@&

vxzhe jDde ::- 5000@&

lq;ksx tks’kh &9422304906 ]jksgu tks’kh &9665819016

fu?k.;kps fBdk.k ukxiwj jsYos LVs’ku
IykWVQkeZ ua- 2

fu?k.;kph rkjh[k o osG
‘kfuokj fnfn-20- 1010-18
jk=h 23 45 oktrk

lgfypk nSuafnu izokl

20-10-18 ‘kfuokj Ukkxiwj jsYos LVs’uo:u 22416 A P ,Dlizslus izLFkku jk=h 23 45 oktrk
s O;oLFkk½
21-10-18 jfookj nqikjh 15-30 ok- lkeydksV LVs’kuo:u dkdhukMk ¼gkWVy
22-10-18 lkseokj ihBkiwj ¼JhiknJhoYyHkkaps tUe LFkku½ ¼ldkGh vfHk”ksd½ & ihBkiwj &

v..kkoje ¼Jh lR;ukjk;.k eanhj½ & dkdhukMk
23-10-18 eaxGokj dkdhukMk & xqaVqj
24-10-18 cq/kokj xqaVqj & Jh ‘kSye ¼ikrkG xaxk jksios ½
25-10-18 xq:okj Jh ‘kSye & ea=ky; & ¼Jh jk?kosUnz Lokehpk eB½ &jk;pqj ¼gkWVsy O;oLFkk½
26-10-18 ‘kqØokj jk;pqj& dqjoiwj ¼Jhikn Jh oYyHkkps deZLFkku½&xk.kxkiwj ¼/keZ’kkGk O;oLFkk½
27-10-18 ‘kfuokj Xkk.kxkiwj ¼laxe&Luku½&vDdydksV& xk.kxkiwj ¼Jhu`flagljLorh nsoLFkku½
28-10-18 jfookj Xkk.kxkiwj & dMxath ¼lk;aenso eB½ & ekf.kduxj ¼Jhekf.kd izÒqapk eB½&
gSnzkckn
29-10-18 lkseokj jkeksth& fldanjkckn o:u jk=h 22-30 ok- izLFkku
30-10-18 eaxGokj ukxiwj vkxeu ldkGh 9-00 oktrk

वशेष सच
ू ना
१) याेत वास करणाया याेकंची वास काळातील जीवत , वतीय जवाबदार याची या!यावर राहल.
यास आयोजक जवाबदार राहणार नाह. वासात मौ(यवान व)तू आणू नये
2) याेत औषधे, टॉच. , पा0याची बॉटल , ओ2रजनल आयडी फ
ू , बरोबर घेणे आव6यक आहे
3) सव. याेकनी याा यश)वी कर0यासाठ9 सहकाय. करणे आव6यक आहे . सवा.नी सहकायाची भावना
ठे व(यास याा सफल होईल याबाबत शंका नाह.
4) घन =नघतांना >लड ेशर , मधम
ु ेह , व वय)कर अस(यास जनरल चेकअप डॉAटर कडून चेक कन Bयावे
5) या माणे या Dठकाणी आपल बस जाणार नाह या Dठकाणी वाहनाचा खच. )वतः करावा लागेल
6) २ जेवण , २ चहा , १ ना)ता, =नवास Kयव)था , रे (वे वास 3AC , एNO फP , ५ % GST कर, एवढे सहल
श(
ु कात अंतग.त आहे
7) वेळ पकात आव6यAते अनस
ु ार फेर बदल होऊ शकतो
8) बस मधील आपले आसन दररोज बदलते राहल.( रोटे शन) हे पाळणे येका करता अ=नवाय. आहे .
9) नैसXग.क आपती मळ
ु े एखादे )थान रY झा(यास आयोजक जवाबदार राहणार नाह
10) रे (वे वासात चहा , ना)ता , उपवास व जेवायची सोय )व खचा.ने करावी लागेल. Oॅ Kहल कंपनीचा तफ_
जेवणाची सोय मA
ु कामाचा Dठकाणी पोहोचता `णी सरु वात होईल.
11) कॅNसलेशन चाज_स ५०००/- =त KयAती असेल
12) रे वे वासात संगणक !वारे मळालेया बथ वरच वास करावा लागेल.
13) उव.2रत रAकम २० Dदवस अगोदर cी Xचदं बर Oॅ Kह(स चा ऑeफस मfये जमा कन रसीद ाgत करणे
अ=नवाय. आहे

