ी चदं बर ॅ हस
कोटल कनाटक
रोहन दवाकर जोशी +91 9665819016
सुयोग दवाकर जोशी +91 9422304906
03/01/2019 ते 13/01/2019

सहल खच 19000/-

आगामी रकम 5000/-

सहल चा दै नंदन "वास
दनांक
03/01/2019
04/01/2019
05/01/2019
06/01/2019
07/01/2019
08/01/2019
09/01/2019
10/01/2019
11/01/2019
12/01/2019
13/01/2019

वार

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

ठकाण
नागपूर ते )है सूर रे वेने
)है सूर आगमन - आ1ण मु2काम
)है सूर - थलदशन - )है सूर
)है सूर - ीरं गप4णम - कूग
कूग - धमथळ - शंग
ृ ेर
शंग
ृ ेर - उ9डपी - मु;डे<वर
मु;डे<वर - इडगुंजी - गोकण - मु;डे<वर
मु;डे<वर - जोग फॉस - धारवाड
धारवाड - सAदBती - बदामी – होपेट
होपेट - हं पी दशन - नागपूर कर त राDी
नागपूर आगमन

"थान

वशेष सच
ू ना
१) या#ेत $वास करणा&या या#ेक'ंची $वास काळातील जीवत , व+तीय जवाबदार. /याची +या0यावर राह.ल.
+यास आयोजक जवाबदार राहणार नाह.
२) $वासात मौ4यवान व5तू आणू नये
३) या#ेत औषधे, टॉच , पा<याची बॉटल , ओ>रजनल आयडी $फ
ू , बरोबर घेणे आवBयक आहे
४) सव या#ेक'नी या#ा यश5वी कर<यासाठE सहकाय करणे आवBयक आहे . सवानी सहका&याची भावना
ठे व4यास या#ा सफल होईल याबाबत शंका नाह..
५) घ'न Jनघतांना Kलड $ेशर , मधम
ु ेह , व वय5कर अस4यास जनरल चेकअप डॉटर कडून चेक क'न Nयावे
६) /या $माणे /या Pठकाणी आपल. बस जाणार नाह. +या Pठकाणी वाहनाचा खच 5वतः करावा लागेल
७) २ जेवण , २ चहा , १ ना5ता व Jनवास Sयव5था आUण रे 4वे $वास एवढे सहल श4
ु कात अंतगत आहे
८) वेळ प#कात आवBयते अनस
ु ार फेर बदल होऊ शकतो
९) बस मधील आपले आसन दररोज बदलते राह.ल.( रोटे शन) हे पाळणे $+येका करता अJनवाय आहे .
१०) नैस]गक आप+ती मळ
ु े एखादे 5थान र^ झा4यास आयोजक जवाबदार राहणार नाह.
११) रे 4वे $वासात चहा , ना5ता , उपवास व जेवायची सोय 5व खचाने करावी लागेल. aॅ Sहल कंपनीचा तफc
जेवणाची सोय म
ु कामाचा Pठकाणी पोहोचता dणी सरु वात होईल.
१२) कॅeसलेशन चाजcस ५०००/- $Jत Sयती असेल
१३) रे 4वे $वासात संगणक fवारे gमळाले4या बथ वरच $वास करावा लागेल.
१४) उव>रत रकम २० Pदवस अगोदर hी ]चदं बर aॅ Sह4स चा ऑjफस मkये जमा क'न रसीद $ाlत करणे
अJनवाय आहे

