िव ापीठातील योग िशिबरात ११०० साधकांचा सहभाग

चौ ा आं तररा ीय योग िदनािनिम िशवाजी िव ापीठात आयोिजत िवशेष योग िशिबराचे रोपास पाणी घालू न उद् घाटन करताना कुलगु डॉ. डी.टी. िशक यां ासह मा वर.

योग साधक

योग साधक

संल महािव ालयां तून ३० हजार जणां चा सहभाग
को ापूर, िद. २१ जून: िशवाजी िव ापीठ, ी े िस िगरी मठ (कणेरी) आिण दै . महारा टाइ यां ा संयु
िव माने िशवाजी िव ापीठात आज सकाळी चौथा आं तररा ीय योग िदन योग साधकां ा उ ाही ितसादाम े
साजरा कर ात आला. िव ापीठा ा लोककला क ात झाले ा या उप मात सुमारे ११०० योग साधक सहभागी
झाले. याम े शालेय िव ा ापासून ते िश क, अिधकारी, मिहला यां ासह े नाग रकां चाही ल णीय
सहभाग होता. येथील भागीरथी मिहला सं थे ा पदािधकारी व सद ां नीही या उप मात सहभाग नोंदिवला.
संलि त महािव ालयां तून झाले ा योग िशिबरां त सुमारे ३० हजार साधकां नी सहभाग नोंदिवला.
संयु रा संघा ा घोषणेनुसार २१ जू न जागितक योग िदन णून साजरा केला जातो. ा अनुषंगानेआज
िशवाजी िव ापीठात सकाळी ६.३० ते ८.३० या वेळेत पार पडला. पिह ा आं तररा ीय योगिदवसापासून णजे
२१ जू न, २०१५ पासून 'योगश ी - योगय 'अं तगत योग िश ण काय मिव ापीठात सलग तीन वष राबिव ात
येत आहे . या योग उप माचा दै नंिदन २०० न अिधक साधक लाभ घेतात. ाची यंदा यश ी र ा ि वषपूत
झाली.
या वेळी -कुलगु डॉ. डी.टी. िशक णाले, आं तररा ीय योग िदना ा िनिम ाने जगभरातील नाग रकां त
योगसाधने िवषयी जागृती िनमाण झाली आहे . थािनक पातळीवर नाग रकां ना दै नंिदन
पात योगसाधना
कर ास वृ कर ात िशवाजी िव ापीठ यश ी झाले आहे , याचे समाधान वाटते.
यावे ळी महारा टाइ चे संपादक िवजय जाधव णाले, आं तररा ीय योग िदना ा या उप मातून िशवाजी
िव ापीठ आिण दै . महारा टाइ ने को ापूर ा नाग रकां शी आरो ाचे नाते िनमाण केले असून हे सहसंबंध
अिधक ढ झाले आहेत.
यावे ळी कणेरी मठा ा योग िश कां नी सुमारे दीड तास िविवध योग ा ि के साधकां कडून करवून घेतली.
काय मा ा सुरवातीला मा वरां ा ह े रोप ास पाणी घालून उप माचे औपचा रक उद् घाटन कर ात
आले . यावे ळी -कुलगु डॉ. डी.टी. िशक, कुलसिचव डॉ. िवलास नां दवडे कर, िव व लेखािधकारी ी.टी.
पाटील, शै िणक स ागार डॉ. डी.आर. मोरे , रा ीय सेवा योजने चे सम यक डॉ. डी.के. गायकवाड, ीडा
िवभाग मु ख डॉ. पी.टी. गायकवाड, महारा टाइ
ा को ापूर आवृ ीचे संपादक िवजय जाधव, मु वाताहर
गु बाळ माळी, सौ. अिनता िशं दे, भागीरथी मिहला सं थे ा अ
ा अ ं धती महािडक, रे खा सारडा यां ासह
मठाचे अ साधक, तसेच िव ापीठा ा िविवध िव ाशाखांचे अिध ाता, िविवध अिधकार मंडळां चे सद ,
िश क, शासकीय अिधकारी व सेवक उप थत होते.

संल महािव ालयां तील िशिबरां त सुमारे ३० हजार जणां चा सहभाग
चौ ा आं तररा ीय योग िदना ा िनिम ाने िशवाजी िव ापीठाने संलि त महािव ालयां मधूनही योग िशिबरां चे
आयोजन कर ा ा सूचना के ा हो ा. ानु सार संलि त महािव ालयां नी रा ीय सेवा योजने ा मा मातून
आपाप ा आवारात योग िशिबरां चे िनयोजन केले. या िशिबरां म े सुमारे ३० हजार योग साधकां नी आपला
सहभाग नोंदिवला, अशी मािहती िव ापीठा ा रा ीय सेवा योजनेचे सम यक डॉ. डी.के. गायकवाड यां नी िदली.

