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|| अवधूत च त
िं न श्रीगुरुदव दत्त ||

पिठािूर कुरविूर दत्तधाम यात्र

वळाित्रक

इझीटूर्स बर बर पिठािरू कुरविरू दत्तधाम यात्रा करण्याब ल धन्यवाद! खालील वळाित्रक

आिल्याला मागसदर्सक ठरल. आम्ही ह वळाित्रक जितक पवस्तत
ृ तततक करण्या ा प्रयत्न

कला आह.

श्री दत्त गुरिं ा िहहला मनष्ु यरिी अवतार अर्लल्या श्रीिाद श्रीवल्लभ यािं

िन्म हठकाण

म्हणि पिठािरू . पिठािरू ह िगातील अत्यिंत र्क्तीमान व महान अर् िीठ आह. कुठल्याही
मानवाच्या िीवना ी हदर्ा बदलणार अर् ह एकमव र्क्तीिीठ आह. ह ग दावरी जिह्यात

आिंध्रप्रदर्मध्य र्ामालक टाहून 12 कक.मी. दरू वर्लल एक अती लहानर् गाव आह. या

मिंहदरात श्रीिादश्रीवल्लभािं ी, श्री दत्तात्रयािं ी व श्रीनसृ र्िंहर्रस्वती यािंच्या अप्रततम व तिस्वी
अर्ा र्िंद
ु र मत्ु यास आहत. श्रीदत्तात्रयािं
महार्िंस्थान व आद्यिीठ म्हणि

तीन अवतार एका

हठकाणी अर्लल एकमव

श्रीिाद श्रीवल्लभ महार्िंस्थान. श्रीिाद श्रीवल्लभ यािं ी

कमसभम
ू ी आणण तिस्याभम
ू ी म्हणि श्रीक्षत्रिं कुरविरू . जि. राय रू (कनासटक). स्कन्दिरु ाणात
हदलल्या माहहती प्रमाण हहमालयातील २८००० य गी आणण सर् िरु
ु षािंना र्ाक्षात श्री दत्त
महारािािंनी इथ

दर्सन हदल आह. भक्तािंमध्य अर्ा पवश्वार् आह कक श्री दत्त महाराि

अिूनही प्रत्यक्ष आणण अप्रत्यक्ष ररत्या यथ दर्सन दत आहत. कृष्णा नदीच्या िपवत्र काठावर

वर्लल ह हठकाण कुरुगड्
ु डी नावान र्ु ा ओळखल िात.

खालील तिर्ील आिल्या पिठािरू कुरविरू दत्तधाम दर्सन यात्र ा आह. र्वस
ररत्या सलहहण्या ा नमद
ू करण्या ा आम्ही प्रयत्न कला आह.

ग ष्टी पवस्तत
ृ
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वळ - र्ीएर्टी : दि
ु ारी ३.१० वािता, िुण
िहहला

रात्रभर रल्व मध्य प्रवार्

दर्
ु रा

र्िंध्याकाळी ४.३० वािता रािामिंद्र
ु ी मध्य आगमन

दर्
ु रा

हॉटल ला रात्रभर मुक्काम

ततर्रा

नाश्ता कल्यानिंतर पिठािरु र्ाठी कार / टम्ि ट्रॅ व्हलर न रवाना

ततर्रा

र्िंिण
ू स हदवर् दत्ता धाम दवस्थान यथ, र्िंध्याकाळी िालखी र्वत उिजस्थती

ततर्रा

रािामुिंद्री ला िरत आणण हॉटल ला रात्रभर मुक्काम

था

र्काळी लवकर नाश्ता आणण हॉटल

था

रात्रभर रल्व मध्य प्रवार्

क आउट

िा वा

मिंत्रालयम र ड यथ िहाट ६.३० वािता आगमन आणण निंतर मध्य हॉटल स्थानािंतर

िा वा

कुरविुर कड मागसस्थ

िा वा

रस्त्यात राघवेंद्र स्वामी मठ ला भट

िा वा

दत्तधाम दर्सन कल्यानिंतर मिंत्रालयम र ड कड िरत

िा वा

मुिंबई एक्स्प्रर् न िुण, मुिंबई कड रवाना

िा वा

रात्रभर रल्व मध्य प्रवार्

र्हावा

िुण यथ र्काळी ९.३० वािता आणण मुिंबई र्ीएर्टी दि
ु ारी १.३५ वािता मध्य आगमन.

र्हावा

टूर

ी र्ािंगता.
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वर दिले ल्या प्रोग्राम मध्ये काही अनिवायय करणे आल्यास बिल घडू शकतात -

िोंि घ्यावी.

यात्र ा ख स
िुण त िुण
प्रीसमयम

एर्ी

१०,०००/-

इकॉनॉमी

नॉन एर्ी

७,५००/-

Note: GST 5.00% (Government Tax) on total package price / कर वगळा.

चारधाम यात्रा!
उत्तराखिंड यथील गढवाल क्षत्रात हहमालयातील
प्रसर्

ार िपवत्र हठकाण आहत. ि भारतात "छ ट

आहत. यािंत बद्रीनाथ, गिंग त्री, कदारनाथ आणण यमन
ु त्री यािं ा र्मावर् ह त . या

ारधाम" म्हणन
ू

ार िपवत्र हठकाणािंिकी

कदारनाथ ह भगवान महादवािंच्या बारा ज्य ततसलिंगािंिकी एक ज्य ततसलिंग आह. बद्रीनाथ यथ भगवान श्री पवष्णूिं
प्रसर्

मिंहदर आह आणण यमन
ु त्री व गिंग त्री ही हठकाण यमन
ु ा आणण गिंगा (िपवत्र गिंगा) या िपवत्र नद्यािंना

र्मपिसत आहत. धासमसक दृष््या
इझीटूर्स आय जित

ारधाम यात्रा िण
ु स करण प्रत्यक हहिंदर्
ू ाठी अत्यिंत महत्वा ी ग ष्ट मानली िात.

ारधाम यात्रमध्य र्हभागी ह ण्यार्ाठी आि

र्िंिकस करा: श्रीराम दाभाड: 7709372657
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टीि:
१. िवण र्ु

र्ाकाहारी अर्ल.

२. यात्रा एर्ी व न न एर्ी द न्ही र्ाखत उिलब्ध.

३. ज्यािंना िण
स : ए र्ी हव अर्ल त्यािंना िण
स ः एर्ी बकु किंग समळल (बर् प्रवार्, हॉटल – त्या
ू त
ू त
मल्
ू य आह)

४. सर्तनयर सर्टीझन्र्ना ि र्वलती

वगळ

दर रल्व कडून समळतील त ट्रीि झाल्यावर हदल िातील.

५. बर् बबघाड झाल्यार् ककिंवा ट्रन लट झाल्यार् ककिंवा क णत्याही कारणास्तव यात्रा कन्र्ल झाल्यार्

आम्ही िवाबदार नाही. अश्या िररजस्तथी मध्य ि ररफिंड आम्हाला रल्व कडून समळल त आम्ही
आिल्याला िरत दऊ.

६. कुठल्याही िररजस्थतीत घाई गडबड न करता, ग्रि
ु लीडर्स बर बर राहण अतनवायस आह, तर् न
झाल्यार्, काही दर्सन, हठकाण िाहायला न समळाल्यार् आम्ही िवाबदार राहणार नाही ह्या ी पवर्ष
दखल घ्या. ग्रुिला र् डून िाऊन

ालणार नाही.

७. वय वषस ६०च्या िुढच्यािंना मडडकल र्रटीफीकट आवश्यक (नमुना र् बत ि डला आह).

शशवभकताांसाठी खास - अमरिाथ यात्रा!
अमरनाथ िम्म-ू काश्मीर, भारता मध्य जस्थत एक हहिंद ू मिंहदर आह. गह
ु ा हहमाच्छाहदत िवसतान वढली आह.
उन्हाळ्यातील अल्ि कालावधीत वगळता वषसभर गह
ु ा बफासन र्िंरक्षक्षत अर्त, म्हणून उन्हाळ्यात अल्ि
कालावधीर्ाठी गह
ु ा यात्रकरिंर्ाठी खुली अर्त. अमरनाथ

दर्सन घण्यार्ाठी हिार हहिंद ू भक्त अमरनाथ वापषसक

यात्रा करतात.
इझीटूर्स आय जित अमरनाथ यात्रमध्य र्हभागी ह ण्यार्ाठी आि
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बुककिंग करण्यार्ाठी:
बुककिंग करण्यार्ाठी कृिया आिल नाव, यात्रकरिं

नाव, वय सलहून 9028022336 यात्रच्या

तारख र्कट

एर् एम एर् करण. र्क्यत यात्र ी ६०% रक्कम बँकत िमा करण आवश्यक. उरलली रक्कम ततकीट
बुककिंग कन्फमस झाल्यावर.
बँकेचे तपशील. (NEFT/Transfer ककांवा Cash deposit करू शकता)
Bank

Jana Seva Sahakari Bank Ltd.

Account number

03021002912

Account Name

EZII VENTURES

IFSC Code

JANA0000003

Branch Details

Shanipar Branch, First floor, Mahalaxmi Market, Shukravar peth, Pune 411002
*(Please notify via SMS to 9028022336 after transfer)*

Bank

ICICI Bank Ltd

Account number

338605000025

Account Name

EZII VENTURES

IFSC Code

ICIC0003386

Branch Details

NULL STOP BRANCH
*(Please notify via SMS to 9028022336 after transfer)*

VASHI:1203, 12th Floor, Ambience Court, Plot number 2, Sector 19 D, Navi Mumbai - 400703| CALL: 9637000222 | 9637000333
st
PUNE: 1 floor, Smita Apartments, Bhonde Colony, Karve Road | CALL: 9764297684 | 7709372657
http://www.eziitours.in / yatras@eziitours.in

5|Page

Facebook
Twitter
YouTube
Google Plus
Website
Email

https://goo.gl/4yW7sz
https://goo.gl/nOFDZi
https://goo.gl/YgmI4o
https://goo.gl/ZOqfZs
http://www.eziitours.in/
tours@eziitours.in

|| अवधूत च त
िं न श्रीगुरुदव दत्त ||

हमीित्र / र्िंमतीित्र
इझीटूर्स तफे आय जित करण्यात यणाऱ्या पिठािरू कुरविूर दत्तधाम दर्सन यात्र ी मी र्िंिूणस माहहती करन
घतली आह, त्यातील ि खीम आणण अड णी मी र्वस

ग ष्टीिं ी िण
ू स माहहती घतली आह.

ही यात्रा मी स्वताच्या हहम्मतीवर आणण िवाबदारी िूणस करीन, श्री दत्तगर
ु िं च्या कृिन, श्री स्वामी र्मथािंच्या
आर्ीवासदान ही यात्रा र्ख
ु रििण िार िडण्यार् मी र्वस
इझीटूर्स न आखलल्या यात्र

प्रकार

तनयम, सर्स्त आणण वळ

र्हकायस करन.

मी िालन करन ही यात्रा

र्फल ह ण्यार्ाठी

इझीटूर्सला मी र्िंिूणस र्हकायस करीन या ी मी हमी घत / घत. ह्यात कुठही यात्रच्या दरम्यान कुठल्याही

यात्रकरला उिद्रव ह ईल अर् वागणार नाही. तर् झाल्यार् मला यात्रमधन
ू काढाय

दखील अचधकार ग्रि
ु

लीडर्स कड अर्तील ह्या ी मला िूणस कल्िना आह आणण त्याच्यार्ी मी र्हमत आह.

हठकाण:
हदनािंक:
नाव:
र्ही:
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|| अवधूत च त
िं न श्रीगुरुदव दत्त ||

पिठािूर कुरविूर दत्तधाम दर्सन यात्रा - महत्वाच्या र्ू ना
गरु
ु दव दत्त! नमस्कार, इझीटूर्स बर बर पिठािरू कुरविरू दत्तधाम दर्सन यात्रा करण्याब ल अनक धन्यवाद!

श्री दत्त गुरिंच्या आर्ीवासदान ही आिली यात्रा र्फल ह ईल

ह्याब ल र्िंका नाही. तरी यात्रर्ाठी काही

महत्वाच्या र्ू ना:
१. आिली यात्रा अत्यिंत धासमसक / अध्याजत्मक यात्रा आह, त्यामळ
ु र्वािंनी

आमच्या टीमर्ी र्हकायस

करण अिक्षक्षत आह. यात्रत बर् लट ह ण, बबघाड ह ण, ककिंवा ट्रन लट ह ण आमच्या हातात नाही.

२. आिण िर यात्र ी िूणस रक्कम हदली नर्ल्यार् – प्रवार् र्ुरु ह ताना दण अतनवायस आह.
३. खि
ु र् र्मान आणू नय. किड, औषध आणण थ डफार खाऊ
आणू नय. एखादी

४. र्वस

र्मान ह्यािलीकड फार अविड वस्तू

ादर आणावी, ज्यािंना उर्ी ी र्वय अर्ल त्यािंनी हव ी उर्ी आणावी.

यात्रकरिं ी ततककट वगवगळ्या ब गीत अर्ण्या ी र्क्यता आह, ह्याब ल आम्हाला फारर् करता

यत नाही कारण त र्वस ततकीट बकु किंग वर अवलिंबन
ू अर्त.

५. आिल्या आिल्या र्ामाना ी व्यवजस्थत काळिी घण, आम्ही र्क्यत िरी मदत कर .
६. तनयसमत औषध अर्तील तर ती िवळ बाळगावी.
७. आपला प्रवास रे ल्वे आणण बस असा आहे , स्वताचे ओळकपत्र (फोटो आयडी – PAN काडय अथवा आधार
काडय जवळ असणे अत्यांत आवश्यक आहे ).

८. कृिा करन क णावरही पवश्वार् ठवन
ू म ल्यवान वस्तू क णाही अन ळखी माणर्ािवळ दऊ नय.
९. इझीटूर्स न तय्यार कलल तनयम आणण सर्स्त कर् र्ीन िाळाव लागतील, त्याबाबत निंतर तक्रार
ालणार नाही, ह्या र्वस

रुल्र् / तनयमािं ी आधी

माहहती अवश्य करन घण, र्मिल नर्ल्यार्

िन्
ु हा पव ारन घण.
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कुठल्याही प्रकार ी र्िंका अर्ल्यार् कृिया आम्हाला फ न करावा!

श्री गरु
ु दत्त कृिन आिली ही यात्राआणण दर्सन र्फल ह व ही श्री रणी प्राथसना!

पपठापरू कुरवपरु ित्तधाम यात्रा
श्री दत्त गर
ु िं ा िहहला मनष्ु यरिी अवतार अर्लल्या श्रीिाद श्रीवल्लभ यािं

िन्म हठकाण म्हणि पिठािरू . पिठािरू ह

िगातील अत्यिंत र्क्तीमान व महान अर् िीठ आह. कुठल्याही मानवाच्या िीवना ी हदर्ा बदलणार अर् ह एकमव

र्क्तीिीठ आह. ह ग दावरी जिह्यात आिंध्रप्रदर्मध्य र्ामालक टाहून 12 कक.मी. दरू वर्लल एक अती लहानर् गाव आह.

या मिंहदरात श्रीिादश्रीवल्लभािं ी, श्री दत्तात्रयािं ी व श्रीनसृ र्िंहर्रस्वती यािंच्या अप्रततम व तिस्वी अर्ा र्द
ुिं र मत्ु यास आहत.
श्रीदत्तात्रयािं

तीन अवतार एका

हठकाणी अर्लल एकमव महार्िंस्थान व आद्यिीठ म्हणि

श्रीिाद श्रीवल्लभ

महार्िंस्थान. श्रीिाद श्रीवल्लभ यािं ी कमसभम
ू ी आणण तिस्याभम
ू ी म्हणि श्रीक्षत्रिं कुरविरू . पिठािरू आणण कुरविरु ला भट
दण्यार्ाठी इझीटूर्स यात्रा अि यीत करत! आमच्या र् बत पिठािरू आणण कुरविरु यात्रा करण्यार्ाठी आि

र्िंिकस करा:

कळकर: 9028022336
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पिठािूर कुरविूर दत्तधाम दर्सन यात्रा नोंदणी
र्िंिूणस नाव
वय

श्री / र् / श्रीमती / कु.
िन्मतारीख

सलिंग
स्त्री / िुरुष

दरू ध्वनी क्रमािंक (म बाईल)
इमल आयडी
र्िंिूणस ित्ता

व्यवर्ाय / न करी
या िव
ू ी धासमसक यात्रा, िररक्रमा कली आह का?
आित्कालीन

र्िंिकस

(Emergency Contact Number)
मी पिठािूर कुरविूर दत्तधाम दर्सन यात्रमध्य स्वताच्या इच्छन, िूणत
स ः स्वताच्या िवाबदारीवर र्हभागी ह ऊ
इजच्छत / इजच्छत. मी या यात्रच्या र्वस
र्हभागी करन घ्याव,

बाबीिं ी माहहती करन घतली आह, कृिया ह्या यात्रमध्य मला

नाव, र्ही, तारीख आणण हठकाण,
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डॉक्टरािं घ षणाित्र
(६० वषासच्या वरील व्यक्तीिंर्ाठी)

श्री. / र् . ___________________________________________________________ वय _____
राहणार ______________________________, ह्यािं ी मी तिार्णी कली अर्ून त / पिठािूर कुरविूर
दत्तधाम दर्सन यात्रत र्ारीररक दृष्टीन आणण वद्तयक दृष्टीन तिंदरु
ु स्त आणण र्क्षम आहत.
कळाव,

हदनािंक:

र्ही:

हठकाण:

सर्क्का:
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आमच्या इतर यात्रा:
१. उत्तर वाहहनी नमसदा िररक्रमा
२. वष्ण दवी
३.

ारधाम यात्रा

४. चगरनार र् मनाथ दर्सन यात्रा

५. हहमालय दर्सन – महाआवतर बाबािी गफ
ु ा
६. मदरु ाई रामश्वरम कन्याकुमारी
७. ततरुिती यात्रा

८. काश्मीर पवथ वष्ण दवी
९. सर्मला कुलू मनाली
१०. करळ मुन्नार

११. मथरु ा विंद
ृ ावन आग्रा
१२. अिंदमान दर्सन

१३. हदराबाद – राम िी कफल्म सर्टी
१४. दब
ु ई

१५. युर ि पवथ इझीटूर्स
१६. थायलिंड

१७. मलसर्या

१८. काठमािंडू ि खरा च तवन – निाळ
१९. अमरनाथ यात्रा

२०. अखिंड उत्तराखिंड
२१. अखिंड चगरनार

२२. जस्िटी व्हाली – ट्रक
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काही! इझीटूर्स – बबलकुल इझी!
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