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जे. कृष्णम ूर्ती चें िशक्षण-िविचार आणिण आणजचे जग
कृष्णमूर्ती अध्ययन केद, सह्यादी - ऑक्टोबर १४-१७, २०१६

कृष्णमूर्ती अध्ययन केन्द सह्यादी येथे कसे जाल:

अ  .   पुणे     रले्वेि     स्थानकाविरून     सह्यादी     अध्ययन     केन्दाकडे     जाणासाठी  :  

१. पुणे रले्वेि स्थानकाजविळूर्न पुणे महानगरपािलकेच्या (PMT) तसेच िपंपरी-िचचंविड महानगरपािलकेच्या (PCMT) 

बसेस सुटतात.  ितथूर्न राजगुरुनगर (खेड) येथे जाणारी बस पकडाविी.  राजगुरुनगर हे पुणे स्थानकापासूर्न जविळ 
जविळ ५० िक.मी. लांब आणहे.

२. राजगुरुनगर बस स्टंॅडविरून विाडा ह्या गाविी जाणारी बस पकडाविी वि विाटेत ितविाई िहल्सच्या पायथ्याशी उतरावेि. 

ितथूर्न पुढे १.५ िक.मी. विर चढावेि लागते वि तुम्ही सह्यादी स्कूर् लला पोहोचता.  परतुं राजगुरुनगर येथूर्न जीप सुध्दा 
िमळतात.  त्या तुम्हाला थेट घेऊन जातील.  अथार्थात त्यासाठी अिधिक भाडे द्यावेि लागेल.

३. जर तुम्ही िशविाजीनगर रले्वेि स्थानकाविर आणलात तर ितथूर्न जविळच असलेल्या बस स्टंॅड विरून S.T. ची िकंविा 
इतर कुठलीही खासगी राजगुरूनगरकडे जाणारी बस पकडाविी

ब  .   तुम्ही     स्वित  :  च्या     विाहनाने     िकंविा     टॅक्सीने     स्विततं्रपणे     पुण्याहून     येत     असाल     तर  :  

१. जुन्या पुणे-मूर्ंबई महामागार्थाविरून नािशक फाट्याजविळ यावेि.  तुम्हाला विाटेत खडकी, रापोडी, बोपोडी, कासारविाडी 
ही उपनगरे लागतील.

२. नािशक फाटा हा पुणे-नािशक महामागार्थाविर आणहे.  तेथूर्न नािशककडे जाताना िपंपरी-भोसरी, मोशी आणिण चाकण ही 
उपनगरे लागतील आणिण मग तुम्ही राजगुरूनगरला पोहोचाल. 

३. राजगुरूनगरच्या बस स्टँडच्या पुढे लगेच डाव्या बाजूर्ला जो रस्ता जातो त्याचे विाडा रोड असे नावि आणहे.  ह्या 
राजगुरुनगरपासूर्न सह्यादी शाळा २५ िक.मी. दूर्र आणहे.

४.  ितविाई िहल ही विाडा गाविाच्या अिलकडे ४ िक.मीविर आणहे. २६ िक.मी गेल्यानंतर ितविाई िहलच्या पायथ्याशी 
तुम्हाला “The Sahyadri  School,  Krishnamurti  Foundation India,  अशी पाटी िदसेल.  त्या 
रस्त्याने पढेु १.५ िक.मी. विर चढावेि लागेल आणिण तुम्ही सह्यादी स्कूर् लला पोहोचाल.

क  .    मुंबईकडूर्न     स्वित  :  च्या     विाहनाने     िकंविा     टॅक्सीने     येत     असाल     तर  :  
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मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवेिने पुण्याकडे जाताना लोणाविळा पार केल्यानंतर तुम्ही शेविटच्या टोल प्लाझाकडे येता. ह्या 
टोल प्लाझाच्या अिलकडे डाव्या बाजूर्ला चाकण-तळेगाविच्या फाट्यामागे विळूर्न थेट चाकणपयरत गेले पािहजे.  हा 
तळेगावि-चाकण मागर्था पुणे-नािशक महामागार्थाकडे जातो.   पुणे-नािशक महामागार्थाने नािशककडे जाऊ लागलात की 
तुम्हाला राजगुरूनगर लागते. तेथूर्न विाडा रोडने विाडा गाविाकडे जावेि.  राजगुरूनगरकडूर्न विाडा गावि २७ िक.मी आणहे. 

ह्या   विाडा गाविाच्या अिलकडे ४ िक.मी विर ितविाई िहलच्या पायथ्याशी तुम्हाला ’The Sahyadri School, 

Krishnamurti Foundation India’ ही पाटी िदसेल.  त्या मागार्थाने विर जाऊ लागल्याविर १.५ िक.मी विर 
सह्यादी स्कूर् लला तुम्ही पोहोचाल.

ड  .    तुमच्या     स्वित  :  च्या     विाहनाने     िकंविा     बस     मधिूर्न     नािशकहून     येताना  :  

सविर्था S.T. बसेस िकंविा खासगी टॅक्सी िकंविा इतर विाहने नािशकहून पुण्याला जाताना राजगुरुनगर येथूर्नच जातात. 

राजगुरुनगरला उतरल्यानंतर विर (अ) -२ येथे िदलेल्या मािहतीनुसार आणपण सह्यादी स्कूर् लपयरत येऊ शकता.

_________________

शुक्रविार, १४ ऑक्टोबरला संध्याकाळपयरत सविर्था  िशिबराथीनंी येथे येणे अपेिक्षत आणहे आणिण १५ वि १६ ऑक्टोबरला 
येथे होणार्या  सविर्था  कायर्थाक्रमांमध्ये सहभागी होऊन,  सोमविार,  १७ ता.ला सकाळी संमेलनाचा समारोप झाल्याविर 
दपुारच्या जेविणानंतर सविर्थाजण परत जाऊ शकतात. 

सह्यादीला येण्यासाठी पुणे स्टेशनजविळूर्न सकाळी सुमार े१० विाजता आणिण संध्याकाळी ५ विाजता  बसची सोय 
करण्यात येईल. पुणे स्टेशनच्या मागील बाजूर्स ’ल मेिरिडयन’ हॉटेलजविळ बसेस थांबतील. 

ज्यांना इतर वेिळी विाहनाची सोय हविी असेल त्यांच्यासाठी खास सोय करणे शक्य आणहे वि त्यासाठी योग्य ते शुल्क 
आणकारले जाईल.

 _________________
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