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Lkq;ksx tks’kh& 9422304906
jksgu tks’kh& 9665819016

Jh-fpnacj VOªW gYl

la;kstd % fnokdj lqCckjko tks’kh] 29 cdwy vikVZesaV] ikaMs ys vkÅV] [kkeyk] ukxiwj 440025
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Lakiw.kZ jktLFkku
fnukad% 229-11-2018 rs 11-12-2018
lgy ‘kqYd 26]000@& vxzhe jk’kh 5000@&
fu?k.;kps fBdk.k &Ukkxiwj रे

29-11-18
30-11-18
01-12-18
02-12-18
03-12-18
04-12-18
05-12-18
06-12-18
07-12-18
08-12-18
09-12-18
10-12-18
11-12-18

वे टे शन

fu?k.;kph rk- o osG nq- 11-00
00

lgfypk nSuafnu izokl
xq:okj Ukkxiwj & jsYos LVs’ku o:u nq- 11-30 11203
ukxiwj&t;iwj ,Dlizslus fpRrksMxM izLFkku
‘kqØokj fpRrksMxM vkxeu & fpRrksMxM LFkG n’kZu
‘kfuokj fpRrksMxM& ukFk}kj & ,dfyax eafnj& mn;iwj
jfookj mn;iwj LFkG n’kZu & mn;iwj
Lkskeokj mn;iwj & gYnh?kkVh & ekWmaV vcw
eaxGokj ekWmaV vcw LFkG n’kZu & ekWmaV vcw
cq/kokj ekWÅaV अबू & जैसलमेर
xq:okj जैसलमेर LFkG n’kZu & जैसलमेर
‘kqØokj जैसलमेर & fबdkusj
‘kfuokj fबdkusj & tks/kiwj
jfookj tks/kiwj & iq’dj & t;iqj
Lkkseokj t;iqj jsYos LVs’ku o:u la- 18-30 ok- ukxiwj izLFkku
eaxGokj ukxiqj vkxeu nq- 14-30 ok-

वशेष सूचना
१) याेत वास करणाया याेकंची वास काळातील जीवत , व"तीय जवाबदार$ %याची "या&यावर
राह$ल. "यास आयोजक जवाबदार राहणार नाह$. वासात मौ यवान व तू आणू नये
2) याेत औषधे, टॉच0 , पा2याची बॉटल , ओ4रजनल आयडी फ
ू , बरोबर घेणे आव8यक आहे
3) सव0 याेकनी याा यश वी कर2यासाठ; सहकाय0 करणे आव8यक आहे . सवा0नी सहकायाची
भावना ठे व यास याा सफल होईल याबाबत शंका नाह$.
4) घन ?नघतांना @लड ेशर , मधम
ु ेह , व वय कर अस यास जनरल चेकअप डॉBटर कडून चेक कन
Cयावे
5) %या माणे %या Eठकाणी आपल$ बस जाणार नाह$ "या Eठकाणी वाहनाचा खच0 वतः करावा लागेल
6) २ जेवण , २ चहा , १ ना ता, ?नवास Lयव था , रे वे वास 3AC , एOP$ फQ , ५ % GST कर, एवढे सहल
शु कात अंतग0त आहे .
7) वेळ पकात आव8यBते अनस
ु ार फेर बदल होऊ शकतो
8) बस मधील आपले आसन दररोज बदलते राह$ल.( रोटे शन) हे पाळणे "येका करता अ?नवाय0 आहे .
9) नैसXग0क आप"ती मळ
ु े एखादे

थान रY झा यास आयोजक जवाबदार राहणार नाह$

10) रे वे वासात चहा , ना ता , उपवास व जेवायची सोय व खचा0ने करावी लागेल. Pॅ Lहल कंपनीचा तफ_
जेवणाची सोय मB
ु कामाचा Eठकाणी पोहोचता `णी सरु वात होईल.
11) कॅOसलेशन चाज_स ५०००/- ?त LयBती असेल
12) रे वे वासात संगणक वारे मळाले या बथ वरच वास करावा लागेल.
13) उव04रत रBकम २० Eदवस अगोदर cी Xचदं बर Pॅ Lह स चा ऑeफस मfये जमा कन रसीद ाgत करणे
अ?नवाय0 आहे

