AA uenZ s gj AA
AA Jh
Jh-- fpnacj Lokeh izlUuAA

Jh-fpnacj VWªOgYl
la;kstd % fnokdj lqCckjko tks’kh] 29 cdwy vikVZesaV] ikaMs ys vkÅV] [kkeyk] ukxiwj

dsjG] dU;kdqekjh] jkes’oj] enqjkbZ
fnukad% 2020-1111-2018 rs 02
02-1212-18
fnokdj tks’kh &9822368062, lq;ksx tks’kh &9422304906
9422304906,
9665819017
9422304906 jksgu tks’kh &96658190
9665819017

lgy ‘kqYd 24]000
24]000

vxzhe jk’kh 5000@&

fu?k.;kps fBdk.k ukxiwj jsYos LVs’ku
fu/k.;kph rkjh[k o osG eaxGokj fn- 20-11-2018 & 14-30 oklgfypk nSuafnu izokl

20.11.18
21.11.18
22.11.18
23.11.18
24.11.18
25.11.18
26.11.18
27.11.18
28.11.18
29.11.18
30.11.18
01.12.18
02.12.18

eaxGokj
cq/kokj
xq#okj
‘kqØokj
‘kfuokj
jfookj
lkseokj
eaxGokj
cq/kokj
xq#okj
‘kqØokj
‘kfuokj
jfookj

नागपूर ते

शूर २२६१९ बलासपूर तनेवेल एसेस ने दप
ु ार २:३० ला थान

शूर आगमन रा ी ०७:३० वाजता - गुवायूर (२५ (क मी )
गुवायूर ( *स+ कृ-ण मं0दर )- मु1नार
मु1नार (थंड हवेचे 0ठकाण )
मु1नार - टे क7डी ( बोटंग)
टे क7डी - मदरु ाई (मीना:ी मं0दर ) - रामे;वर
रामे;वर ( १२ जोत*ल<ग & ४ धाम पैक@ एक ) - मदरु ाई मुकाम
मदरु ाई - क1याकुमार ( वामी Aववेकानंद *शळा मारक,
क1याकुमर-सुCचंDम - कोवलम(समुD (कनारा )-

वेणी संगम )

वE Dम

वE Dम (पFनाभ मं0दर )- अलेपी (केरळ मधील *स+ बॅक वॉटर )-एनाKकुलम
एनाKकुलम थळ दशKन आLण मुकाम
एनाKकुलम ते नागपरू रे वेने
नागपूर आगमन

Aवशेष सच
ू ना
१) या त
े वास करणाPया या क
े Qंची वास काळातील जीAवत , AवRतीय जवाबदार Sयाची RयाTयावर राहल. Rयास
आयोजक जवाबदार राहणार नाह. वासात मौयवान वतू आणू नये
2) या त
े औषधे, टॉचK , पाXयाची बॉटल , ओZरजनल आयडी ूफ, बरोबर घेणे आव;यक आहे
3) सवK या ेकQनी या ा यशवी करXयासाठ^ सहकायK करणे आव;यक आहे . सवाKनी सहकाPयाची भावना ठे वयास
या ा सफल होईल याबाबत शंका नाह.
4) घQन नघतांना `लड ेशर , मधुमेह , व वयकर असयास जनरल चेकअप डॉटर कडून चेक कQन aयावे
5) Sया माणे Sया 0ठकाणी आपल बस जाणार नाह Rया 0ठकाणी वाहनाचा खचK वतः करावा लागेल
6) २ जेवण , २ चहा , १ नाता, नवास gयवथा , रे वे वास 3AC , ए1h फ@ , ५ % GST कर, एवढे सहल श
ु कात
अंतगKत आहे .
7) वेळ प कात आव;यते अनस
ु ार फेर बदल होऊ शकतो
8) बस मधील आपले आसन दररोज बदलते राहल.( रोटे शन) हे पाळणे Rयेका करता अनवायK आहे .
9) नैसCगKक आपRती मुळे एखादे थान र+ झायास आयोजक जवाबदार राहणार नाह
10) रे वे वासात चहा , नाता , उपवास व जेवायची सोय व खचाKने करावी लागेल. hॅ gहल कंपनीचा
तफr जेवणाची सोय म
ु कामाचा 0ठकाणी पोहोचता :णी सरु वात होईल.
11) कॅ1सलेशन चाजrस ५०००/- त gयती असेल
12) रे वे वासात संगणक वारे मळालेया बथ वरच वास करावा लागेल.
13) उवKZरत रकम २० 0दवस अगोदर tी Cचदं बर hॅ gहस चा ऑ(फस मvये जमा कQन रसीद ाwत करणे अनवायK
आहे

