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बी.एम.एम. अधधिशेि, २०२२ 

प्रिास कार्यक्रम 
दिवस १ : ९ ऑगस्ट २०२२ ला  फ्लाइटनुसार रात्री उशिरा क िं वा १० ऑगस्टच्या स ाळी प्रस्थान 
दिवस २ : १० ऑगस्ट २०२२ : आगमन आणि बी एम एम अधिवेिन स्थळाजवळील हॉटेलमध्ये स्थानांतररत होऊन 
ववश्रांती (ओवरनाईट अटलांकट  शसटी) (--D) रात्रीचे भोजन  
दिवस ३ : ११ ऑगस्ट, २०२२ : बी एम एम अधिवेिन व्यवसाय सत्र पिूण दिवस व्यवसाय सत्र (ओवरनाईट अटलांकट  
शसटी) बोकडिंग वनवास आणि रात्रीचे भोजन (BLD)  
दिवस ४ : १२ ऑगस्ट, २०२२.  बी एम एम अधिवेिन उिघ्ाटन आणि  ायणक्रम (ओवरनाईट अटलांकट  शसटी) 
बोकडिंग वनवास आणि रात्रीचे भोजन (BLD)  
दिवस ५ : १३, ऑगस्ट, २०२२.  बी एम एम अधिवेिनात हजेरी (ओवरनाईट अटलांकट  शसटी) बोकडिंग वनवास आणि 
रात्रीचे भोजन (BLD)  
दिवस ६ : १४ ऑगस्ट,२०२२. अधिवेिन समारोप सोहळा पाहून िपुारचे जेवि घऊेन परतीच्या ववमानाने (ओवरनाईट 
ववमानात) मायिेिी परत.  
  

 पॅकेजमध्ये खालील गोष्टींचा समािेश आहे. 

 १. मुिंबई ते न्यूयॉ ण  / नेवा ण  /किलाडेल्फिया - मुिंबई इ ोनॉमी िजाचे ववमान भाडे 
२. बी. एम. एम. अधिवेिन स्थळाजवळील हॉटेलमध्ये चार जिात सामायय  ए ा खोलीचे  वनवास भाडे  
३. बी. एम. एम. अधिवेिनामध्ये ... 
 १) व्यावसायय  पररषिेतील प्रवेि िुल्क  
 २) बी एम एम अधिवेिन ११ ते १४ ऑगस्ट प्रवेििुल्क  
 ३) बी एम एम अधिवेिन  ाळातील सवण भोजन. 
४. ववमानतळ ते अधिवेिन स्थळाजवळचे हॉटेल यथेील जािे-यिे े
५. USD ५०,००० अमेरर न डॉलरचा िहा दिवसांसाठीचा standard ओवरसीज(परिेिी) वैद्य ीय ववमा  
  

 पॅकेजमध्ये खालील गोष्टींचा समािेश िाही. 

१) GST - 5% आणि TCS - 5% 
२) ववसासाठी लागिारा खचण 
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३) वरील प्रवास  ायणक्रमात उले्लख नसलेला ववमान प्रवास/इतर वाहनाने प्रवास यांचा खचण  
४) वरील प्रवास  ायणक्रमात उले्लख नसलेला इतर  ोिताही भोजन खचण  
 ५) वैययि  स्वरूपाचे खचण उिाहरिाथण बाटलीबिंि कपण्याचे पािी, इतर पेय,े िोनचा खचण,  पड्यांची िुलाई, 
मद्यपान व सेव ाना खुिीने दिलेले जास्तीचे पैस े 
६) समाववष्ट असलेल्या गोष्टींच्या यािीत नसलेली/ल्या ए  / सवण सेवा  
७) हवाई भाड्यात झालेली वाढ तसेच िास ीय/ वैिावन  सिंस्था, एअरलाईन  िं पन्यांनी  र/इिंिन भार यामध्ये 
लागू  ेलेली वाढ  
८) प्रस्थान  रण्यापूवी वववनमय िरातील बिलामुळे झालेली इतर गोष्टीतील िरवाढ  
  

 महत्त्वाच्या गोष्टींची िोंद घ्यािी 

१) सहल खचण भारतीय रुपयात आणि यूएस डॉलसणमध्ये स्वतिंत्रररत्या िेण्यात यावा.  तथाकप येथील सवण रक्कम 
भारतीय रुपयांमध्ये द्यायची आहे.  रक्कम अिा  रण्याच्या दिविीचा वववनमय िर लागू होईल.   ुठल्याही प्र ारे 
पर ीय चलन स्वी ारले जािार नाही. 
२) हा िि ए  प्रस्ताव असून यात अटलांकट  शसटी बीएमएम अधिवेिन स्थळातील  ाही क र ोळ गोष्टींचे 
वनयोजन  ेले आहे.  त्याची पुष्टी ॲडव्हान्स दिल्यानिंतर  ळवली जाईल.   
३) अमेरर ेचा व्हव्हसा हा प्रत्ये ाच्या वैययि  गुिवते्तवर ितूावासा डून होिाऱ्या मूल्यां नावर ठरतो.  अमेरर न 
ितूावासाने बीएमएम अधिवेिनाचा पुरस्कार  रण्याचे ठरवले असले तरीही ितूावास अजूनही पूिणपिे  ायणरत 
नाही.  यासाठी समूहाने होिाऱ्या मुलाखती (खास  रून बीएमएम अधिवेिनासाठी जािाऱ्या लो ांच्या) आम्ही 
आयोशजत  रतो परिंतु अमेरर न व्हव्हसा वमळेलच याची खात्री िेऊ ि त नाही.  ितूावासातील मुलाखत ारांनी 
बीएमएम अधिवेिनासाठी जािाऱ्यांचा सचे्चपिा / प्रामाणि पिा लक्षात घेऊन सह ायण  रावे अिी अपेक्षा आहे.  
४) वरील ए  आणि िोन हे मुदे्द लक्षात घऊेन 10 जून 2022 पयिंत ॲडव्हान्स भरून आपल्या ववमानातील जागा 
आणि हॉटेलच्या वनवासी खोल्या आरशक्षत  रता यतेील तसेच ितूावासा डून समूहाने मुलाखतीच्या तारखा 
वमळवता येतील.  
  

 बीएमएम अधधिेशिासाठी रक्कम भरण्याच्या अटी  

१) ज्यांच्या डे अमेरर ेचा वैि व्हव्हसा आणि वैि पासपोटण आहे त्यांनी पन्नास हजार रुपये ऍडव्हान्स(परत न 
वमळण्याच्या बोलीवर) िेऊन बुक िं ग  रावे आणि उवणररत रक्कम पिंिरा दिवसांनी क िं वा ए  जुलैपयिंत भरावी. 
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२) ज्यांच्या डे अमेरर ेचा व्हव्हसा नाही त्यांच्यासाठी 50 हजार रुपये ऍडव्हान्स अधि  जर अमेरर ेचा व्हव्हसा 
वमळाला तर उवणररत रक्कम (जी आिी असेल ती) सात दिवसात क िं वा १ जुलै,२०२२ पूवी भरावी.  
३) 50 हजार रुपय े(परत न वमळण्याच्या बोलीवर )रक्कम अिंवतम रक्कम प्रिान  रण्याच्या वेळेस वजावट (वळती) 
 ेली जाईल.  यात्रे रूिं नी बीएमएम अधिवेिनाला हजेरी लाविे बिंिन ार  आहे अन्यथा आम्हाला अमेरर न 
ितूावासा डे कडिॉल्ट म्हिून नोंि  रावी लागले.  अमेरर न व्हव्हसा ना ारल्यास िहा हजार रुपये वजा  रून 
उवणररत रक्कम सात दिवसाच्या आत परत दिली जाईल.  
  

 सहल रद्द केल्यास.... 

१) ए िा ववसा वमळाल्यानिंतर प्रवतवनिींना अधिवेिनाला जािे बिंिन ार  राहील.  जर प्रवतवनिीने ही यात्रा 
 ोित्याही  ारिास्तव रद्द  रायची ठरवल्यास त्याला क िं वा वतला ए  अजण ठरावव   ालाविीत भरून द्यावा 
लागेल.  प्रस्थानापूवी ए  मदहना आपले आरक्षि रद्द  ेल्यास 50% पॅ ेज क िं मत  मी  रून उवणररत रक्कम दिली 
जाईल.   
२) प्रस्थानाच्या आिी ए  आठवडा यात्रा रद्द  ेल्यास 90% पॅ ेज क िं मत  ापनू घेतली जाईल 
  
 


