संत गाडगे बाबा अमरावती �व�यापीठ

जनसंपक� �वभाग
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------योगा�यासातून सामािजक आरो�य सु�ढ होईल – कुलगु�
अमरावती - (20 जून 2022)
दरवष� 21 जून आंतररा���य योग �दवस �हणून जगभर साजरा केला जातो.

या पा�वभू�मवर

�व�यापीठा�यावतीने आयोिजत योग महो�सवातून योगा�यासाचे धडे �दले जाणार असून �यामुळे सामािजक आरो�य
स�
डॉ. �दल�प मालखेडे यांनी
ु ढ होईल, असे ��तपादन संत गाडगे बाबा अमरावती �व�यापीठाचे कुलग�
ु

केले. आजीवन अ�ययन आ�ण �व�तार �वभागातील एम. ए. योगशा�� अ�यास�म �वारे �द. 19, 20 जून 2022 या
कालावधीत आठ�या जाग�तक योग �दना�न�म�त आयोिजत योग महो�सव काय��मा�या उ�घाटन समारंभ �संगी ते
माग�दश�न करतांना बोलत होते. यावेळी �वामी �ववेकानंद योग संशोधन सं�था, बंगळूरचे कुलग�
ु डॉ. एच. आर.
नाग� �, संचालक डॉ. �ीकांत पाट�ल, डॉ. ��ा पाट�ल आद� उपि�थत होते.

कुलग�
ु पढ
ु े �हणाले, योगशा�� अ�यास�मा�या �श�क व �व�या�यांनी समाजोपयोगी योगवग� अ�यास

उप�म राबवन
ू समाज स�
ु ढ हो�यासाठ� उचलेले पाऊल �वागताह� आहे .

�व�यापीठातील शै��णक �वभागाने

सामािजक �वकासासाठ�चे �व�वध उप�म राब�व�याचे आवाहन या�संगी �यांनी केले.

डॉ. ��ा पाट�ल यांनी 103

तास योग �ा�या��क क�न केलेला �व�म कौतक
ु ा�पद असन
ू �यापासन
ू �व�या�यांनी �ेरणा �यावी असेह� ते
�हणाले.

स�
ु वातीला काय��माचे उ�घाटन �वामी �ववेकानंद योग संशोधन सं�था, बंगळूरचे कुलग�
ु डॉ. एच. आर.

नाग� � यांनी ऑनलाईन मा�यमातून केले. �वभागाचे संचालक डॉ. �ीकांत पाट�ल
जून ते 21 जून या कालावधीत योगवग� अ�यास उप�म

यांनी �ा�ता�वक मनोगतातून 1

योगशा�� अ�यास�मा�या �श�क व �व�या�यांनी

अमरावती शहरातील 28 नगरसेवकां�या मदतीने शहरातील �ये�ठ नाग�रक, बचत गट म�हला, यव
ु ावग� यांना �नरोगी

आय�ु यासाठ� योगाचे मह�व �ा�या��का�या मा�यमातन
ू पटवन
ू �दले. योगशा��ा�या �व�या�यांना क�रअर�या अनेक
संधी उपल�ध अस�याचे �यांनी सां�गतले.

संत गाडगे बाबा ��तमा पज
ू न व �व�यापीठ गीताने स�
ु झाले�या काय��माला �-कुलग�
ु डॉ.

�वजयकुमार चौबे, कुलस�चव डॉ. तुषार दे शमुख, व�ते

स�ु �या चाकोले, ��ा पाट�ल, माजी �ाचाय� डॉ. पी.

आर.राजपत
ू आद� उपि�थत होते. काय��माचे सू�संचालन �ा. शुभांगी रवाळे

यांनी

केले . �ा. �व�नील ईखार, �ा.

�व�नील मोरे , �ा. रा�धका खडके, �ा भूषण परळीकर, डॉ. �शांत भगत, �ा. सरु े श पवार, डॉ. रो�हणी दे शमुख, �ा. �ीती
माटे , �ा आ�द�य पड
ुं व �ा.अि�वनी राऊत यां�या आयोजनासाठ� प�र�म घेतले.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------��त,

मा.संपादक/िज�हा ��त�नधी,

दै . ...................... अमरावती.

जनसंपक� �वभाग

�द. 20/06/2022.

मा. महोदय,

आपणांस �वनंती कर�यात येते क�, सोबत�या व�ृ तास आप�या लोक��य व�ृ तप�ातून कृपया ��स�ी �यावी, ह�
�वनंती.

आपला,
(डॉ. �वलास नांदरु कर)
जनसंपक� अ�धकार�
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