AA ueZns gj AA
AA Jh- fpnacj Lokeh izlUuAA

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

f=LFkGh ;k=k
¼ dk’kh] x;k] iz;kx] fp=dqV] v;ks/;k ½
fnukad % 03-1212-18 rs 12-1212-18

lgy ‘kqYd :-

16000@&

vxzhe jDde :- 5000@&

lq;ksx tks’kh &9422304906 ]jksgu tks’kh &9665819016
fu?k.;kps fBdk.k
ukxiwj jsYos LVs’ku

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
12-12-18
13-12-18

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

fu?k.;kph rkjh[k o osG
‘kqØokj fnfn- 05-12-18
05
jk=h 07-30 ok-

ukxiwj lruk 12791 ,Dlizslus izLFkku jk=h 07-30 oklruk LVs’kuoj ldkGh 8 ok-vkxeu lruk&fp=dqV clus
fp=dqV &vykgkckn
अहाबाद नै मषारय

& v;ks/;k
v;ks/;k & cukjl & dk’kh
dk’kh n’kZu
dk’kh & x;k
x;k Jk)
x;k & eqxyljk; nqikjh & 4-00 oktrk 12792 us izLFkku
ukxiwj vkxeu 11 45
नै मषारय

वशेष सच
ू ना
१) याेत वास करणाया याेकंची वास काळातील जीवत , व%तीय जवाबदार& 'याची %या(यावर राह&ल.
%यास आयोजक जवाबदार राहणार नाह&. वासात मौयवान व-तू आणू नये
2) याेत औषधे, टॉच2 , पायाची बॉटल , ओ5रजनल आयडी फ
ू , बरोबर घेणे आव9यक आहे
3) सव2 याेकनी याा यश-वी करयासाठ< सहकाय2 करणे आव9यक आहे . सवा2नी सहकायाची भावना
ठे वयास याा सफल होईल याबाबत शंका नाह&.
4) घन @नघतांना Aलड ेशर , मधम
ु ेह , व वय-कर असयास जनरल चेकअप डॉCटर कडून चेक कन Dयावे
5) 'या माणे 'या Fठकाणी आपल& बस जाणार नाह& %या Fठकाणी वाहनाचा खच2 -वतः करावा लागेल
6) २ जेवण , २ चहा , १ ना-ता, @नवास Mयव-था , रे वे वास 3AC , एPQ& फR , ५ % GST कर, एवढे सहल
श
ु कात अंतग2त आहे
7) वेळ पकात आव9यCते अनस
ु ार फेर बदल होऊ शकतो
8) बस मधील आपले आसन दररोज बदलते राह&ल.( रोटे शन) हे पाळणे %येका करता अ@नवाय2 आहे .
9) नैसYग2क आप%ती मळ
ु े एखादे -थान रZ झायास आयोजक जवाबदार राहणार नाह&
10) रे वे वासात चहा , ना-ता , उपवास व जेवायची सोय -व खचा2ने करावी लागेल. Qॅ Mहल कंपनीचा तफ̀
जेवणाची सोय मC
ु कामाचा Fठकाणी पोहोचता aणी सरु वात होईल.
11) कॅPसलेशन चाज`स ५०००/- @त MयCती असेल
12) रे वे वासात संगणक वारे मळालेया बथ वरच वास करावा लागेल.
13) उव25रत रCकम २० Fदवस अगोदर dी Yचदं बर Qॅ Mहस चा ऑfफस मgये जमा कन रसीद ाhत करणे
अ@नवाय2 आहे

