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સચના
(1) વુંસ્થા દ્વાયા નકકી થમેર તાયીખે વુંદગી ભેાભાું અચક શાજય યશેવ, જે અંગે તભોને જાિ કયલાભાું
આલળે.
(2) ર ઉભેદલાયો ભાટે યજીસ્રેળન પી રૂ.100 છે ,અને વાથે આલતા લારી વ્મક્તતદીઠ રૂ.150 છે તેભજ
ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે યજીસ્રેળન સનશલ્ક છે યું ત વાથે આલતા લારી વ્મક્તતદીઠ રૂ.150 છે . જે
ઉભેદલાયોએ યજીસ્રેળન પોભમની વાથે જ ભોકરલાની યશેળે.
(3) પી બમામ લગયના ઉભેદલાયોન ું યજીસ્રે ળન ભાન્મ ગિાળે નશીં.
(4) જો કોઇ હદવ્માુંગ ઉભેદલાયના અગાઉથી વગાઇ વુંફધ
ું નકકી થમેર શોમ તેઓ વુંસ્થા ય
યજીસ્રેળન કયાલી ળકળે, જેભાું ફુંને ભાુંથી એક સલકરાુંગ શોલો પયજીમાત છે .
(5) ફશાયગાભથી જે ઉભેદલાય આલળે, જેને યાત્રી યોકાિ કયલાન ું શોમ તેઓએ અગાઉથી વુંસ્થા ય
જાિ કયલી જે વ્મલસ્થાના બાગરૂે વશકાય આલો.
(6) અધરૂ અને ચેકચાક લાળું પોભમ યદ ગિલાભાું આલળે.
(7) વુંદગી ભેા દયસભમાન નકકી થમેર કભાય કન્મા એ વુંસ્થા દ્વાયા મોજાનાય વમશરગ્ન ભાું
યજીસ્રેળન કયાલવ ું પયજીમાત છે .
(8) વુંદગી ભેા ફાદ ટું કવભમભાું જ વમશરગ્ન ન ું આમોજન કયલાભાું આલળે.
(9) શ્રી નલજીલન સલકરાુંગ વેલાશ્રમ ની લેફવાઇટ WWW.NAVJIVANTRUST.IN યથી િ આ પોભમ
ડાઉનરોડ કયી ળકળો.
(10) હદવ્માુંગ જીલનવાથી વુંદગી ફાફતે વાચી ભાહશતી આલી,ખોટી ભાહશતી ભાટે વુંસ્થા,વુંચારક કે
આમોજક જલાફદાય યશેળે નશીં.

પોભમ ભોકરલાન ું વયનામ ું
શ્રી નલજીલન સલકરાુંગ વેલાશ્રમ
૨૨૦ કે.લી વફસ્ટેળનની વાભે જી.આઇ.ડી.વી એયીમા
મ.શલદ તા.શલદ જી.ભોયફી 363330
સલળે ભાહશતી ભાટે નીચેની વસભતીનો વુંકમ કયલો
(1) જમેળ યું ગાડીમા – Mo.8980227705
(2) પ્રસલિબાઈ વોરુંકી – Mo.9726086672
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