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प्रति  
मा. संचालक,  
क्रीडा व शारीररक शशक्षण मडंळ  
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे - ०७. 

 
विषय:- “आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस अहवाल” 
 
संदर्भ: रासेयो /२०२१/२३४/दि.१४/०६/२०२१ 

 
महोदय, 
वरील संिर्भीय  ववषयास अनुसरून आम्ही आपणास कळवू इच्छितो कक  आमछया महाववद्यालयात क्रीडा 

व शारीररक शशक्षण ववर्भाग, राष्ट्रीय सेवा योजना आणण ववद्यार्थी ववकास मडंळ आयोच्जत आंतरराष्ट्रीय योगा 
दिवस दिनांक २१ जून  २०२१ रोजी अततशय उत्सहात राबववण्यात आला. या काययक्रमाचे अवचचत्त साधून प्रर्थम वषय 
सवय ववद्यार्थयाांसाठी बंधनकारक किच्जकल एज्युकेशन स्कॅम अंतगयत शारीररक शशक्षण ववर्भागतिे सवय 
ववद्यार्थयाांसाठी १५ दिवसाचंी योगासनावरील काययशाळा आयोच्जत करण्यात आली, या काययशाळेसाठी कॉलेज च े
शारीररक प्रशशक्षक प्रा. खंडू चव्हाण यांच ेमोलाच ेमागयिशयन र्भेटल.े काययशाळे िरम्यान ववववध योगासनाच ेप्रकार 
ववध्यार्थयाांना शशकववण्यात आले त्याचबरोबर त्यांचे िायिेही सांगण्यात आल.े 

 आयोच्जत २१ जून २०२१ छया योगा दिनामध्ये कॉलजे मधील शशक्षक व शशक्षकेतर कमयचाऱयांनी सहर्भाग 
घेतला. या काययक्रमाला आटय ऑि शलववगंचे स्वयंसेवक सुरक्षा व िक्षता अचधकारी श्री . शखेर हनुमंत िरािें यांच े
मोलाचे मागयिशयन र्भेटल.े हा काययक्रम ऑनलाईन आणण ऑिलाईन िोन्ही पद्धतीने आयोच्जत करण्यात आला . 

  हा काययक्रम यशस्वी होण्यासाठी ससं्र्थचेे ववश्वस्र्थ, प्राचायय, सवय ववर्भाग प्रमुख, ववद्यार्थी प्रतततनधी मंडळ 
आणण सांस्कृततक ववर्भाग यांचे मोलाच ेमागयिशयन लार्भल.े 

 
सदर अहिाल आपल्या माहहिीसाठी सादर. 
 
 
क्रीडा व शारीररक शशक्षण सचंालक                                                प्राचायभ                               
      प्रा. खंडू चव्हाण                                                    प्रा.एस.टी. शशरकांडे   
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काययक्रमाचे फोटो  
 

                

 

                                                                                                                                    
  

       

                 

 

   आंतरराष्ट्रीय योगा दिन साजरा करण्यासाठी सहभागी झालेले शिक्षक, शिक्षकेतर कमयचारी व ववद्यार्थी. 
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