ी चदं बर ॅ हस
नसगरय कोकण
संपक :-

रोहन दवाकर जोशी +919665819016
सुयोग दवाकर जोशी +919422304906
29/09/2018 ते 07/10/2018

सहल खच 17000/- आगामी रकम 5000/सहलचा दै नं दन !वास
दनांक

वार

ठकाण

29/09/2018

‘kfuokj

30/09/2018

jfookj

01/10/2018

Lkkseokj
eaxGokj
cq/kokj
xq:okj
‘kqØokj

Ukkxiwj rs dksYgkiwj 11403 ukxiwj dksYgkiwj ,Dlizsl
us izLFkku nqikjh 3 oktrk
dksYgkiwj vkxeu nqikjh
2 oktrk egky{eh vkf.k
eqDdke
dksYgkiwj & vkacksyh /kc/kck & xksokeqDdke
xksok LFkGn”kZu
xksok LFkGn”kZu
xksok & ek.kxko &rkjdyhZ
rkjdyhZ & ek.ko.k & dq.kds”oj & fot;nqxZ & ikol &
x.kirhiqGs
x.kirhiqGs & jRukfxjh & ekysZ”oj & dksYgkiwj
11039 egkjk’Vª ,Dlizsl us ukxiwj dfjrk izLFkku nqikjh
3 oktrk
Ukk
Ukkxiwj vkxeu la/;kdkGh 5 oktrk

02/10/2018
03/10/2018
04/10/2018
05/10/2018

07/10/2018

‘kfuokj
jfookj

08/10/2018

Lkkseokj

06/10/2018

#वशेष सच
ू ना
१) या*ेत !वास करणा,या या*ेक-ंची !वास काळातील जी#वत , #व0तीय जवाबदार 2याची 0या3यावर राहल.
0यास आयोजक जवाबदार राहणार नाह
२) !वासात मौ7यवान व8तू आणू नये
३) या*ेत औषधे, टॉच , पा?याची बॉटल , ओAरजनल आयडी !फ
ू , बरोबर घेणे आवEयक आहे
४) सव या*ेक-नी या*ा यश8वी कर?यासाठH सहकाय करणे आवEयक आहे . सवानी सहका,याची भावना
ठे व7यास या*ा सफल होईल याबाबत शंका नाह.
५) घ-न Mनघतांना Nलड !ेशर , मधम
ु ेह , व वय8कर अस7यास जनरल चेकअप डॉटर कडून चेक क-न Qयावे
६) 2या !माणे 2या ठकाणी आपल बस जाणार नाह 0या ठकाणी वाहनाचा खच 8वतः करावा लागेल
७) २ जेवण , २ चहा , १ ना8ता व Mनवास Uयव8था आWण रे 7वे !वास एवढे सहल श7
ु कात अंतगत आहे
८) वेळ प*कात आवEयते अनस
ु ार फेर बदल होऊ शकतो
९) बस मधील आपले आसन दररोज बदलते राहल.( रोटे शन) हे पाळणे !0येका करता अMनवाय आहे .
१०) नैस^गक आप0ती मळ
ु े एखादे 8थान र_ झा7यास आयोजक जवाबदार राहणार नाह
११) रे 7वे !वासात चहा , ना8ता , उपवास व जेवायची सोय 8व खचाने करावी लागेल. bॅ Uहल कंपनीचा तफd
जेवणाची सोय म
ु कामाचा ठकाणी पोहोचता eणी सरु वात होईल.
१२) कॅfसलेशन चाजdस ५०००/- !Mत Uयती असेल
१३) रे 7वे !वासात संगणक gवारे hमळाले7या बथ वरच !वास करावा लागेल.
१४) उवAरत रकम २० दवस अगोदर iी ^चदं बर bॅ Uह7स चा ऑkफस मlये जमा क-न रसीद !ाmत करणे
अMनवाय आहे

