
 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रति, 
मा. संचालक, 
राष्ट्रीय सेवा योजना, 
साववत्रीबाई फुल ेपुणे ववद्यापीठ, 
पुणे – ४११००७ 

 

विषय:  दि. २/०६/२०१८ आंिरराष्ट्रीय योग दिनाचा महाविद्यालयीन अहिाल  
  सािर करणेबाबि... 
संदर्भ: ववववमं / २०१८-१९/०६ दद. १९/०६/२०१८ 

 
महोिय, 
  राष्ट्रीय सवेा योजना व ववद्यार्थी ववकास मंडळांतर्भत आमच्या 
महाववद्यालयाने रु्रुवार दद २१/०६/२०१८ रोजी सकाळी ८:३० ते ११:०० या वेळेत 
आंतरराष्ट्रीय योर् ददन साजरा करण्यात आला. या उपक्रमाचा अहवाल सादर करत 
आहोत, त्याचा स्वीकार करावा दह ववनंती. 
कळाव,े  

आपल ेववश्वासू  

 

 

 

 

 

 

 

 

सोबत: 
१) अहवाल  

२) उपक्रमातील फोटो  



 

 

आंिरराष्ट्रीय योग दिनाचा अहिाल २०१९ – २०२० 
 
  संस्कार मदंदर संस्रे्थचे कला व वाणणज्य महाववद्यालयात राष्ट्रीय सवेा योजना व 
ववद्यार्थी ववकास मडंळ यांच्या संयुक्त ववद्यमान ेर्रुुवार दद. २/०६/२०१९ रोजी ८.३० ते 
११.०० या वेळेत आंतरराष्ट्रीय योर् ददन साजरा करण्यात आला. 
  डॉ. राजेंद्र र्थोरात यांनी मार्भदर्भनपर र्ाषणात ववद्यार्थयाभनेच नव्हे तर प्रत्येकाने 
योर्ाभ्यास केला पादहजे अस ेववचार मांडले. योर् ददनाननममत्त महाववद्यालयातील ग्रंर्थपाल 
त्रत्रमखु ेसरांनी “योर्ाचे आपल्या जीवनातील महत्व” या ववषयावर व्याख्यान देत योर्ाची 
प्रात्याक्षिके करून दाखवली व ववद्यार्थयाांकडून करून घेतली. योर्ासनामुळे आजारांवर कसे 
ननयंत्रण ममळववता यते े हे दह त्यांनी यातून सांगर्तले. पूर्वीच्या लोकाांच्या जीर्वनात योग 
आणि प्रािायाम या दोन गोष्टी रोजच्या णदनक्रमाचा अणर्वभाज्य भाग होत्या आणि त्यामुळेच 
त्याांचे आरोग्यही तेर्वढेच चाांगले राहत होते. योग , प्रािायाम, सात्विक आहार ह्या गोष्टीर्वरच 
मािसाचे जीर्वन समृद्ध होऊ शकते. नुसतेच शारीररक नाही तर मानणसक, बौत्वद्धक, 

तात्विक पातळीर्वर समृद्ध होऊ शकते. पांचप्रािाांचे काम व्यर्वत्वथित चालारे्व यासाठी 
प्रािायाम योगाभ्यासाचा उत्तम उपयोग होत असतो. अग्नीच्या अणिपत्याखाली चालिारे 
सांपे्ररकाांचे कामही योगाच्या मदतीने सुरळीत चालते असे णदसते. म्हिूनचां नुसता व्यायाम 
करण्यापेक्षा णकां व्हा णजममधे्य जाण्यापेक्षा योगासने, प्रािायाम, दीर्घश्वसन र्वगैरे योगशास्त्रातील 
णक्रया करण्याच्या अनेक पटी ांनी उपयोग होतो. शरीर र्व मनाशी सांबांणित बहुतेक सर्वघ 
महिाची कामे या पांचप्रािाांकरर्वी होत असतात. कपालभाती, भणिका, भ्रामरी, अनुलोम 
णर्वलोम प्रािायाम इ. प्रािायामाची प्रात्याणक्षके यारे्वळी रे्ण्यात आली.  
  कायभक्रमाचे सतू्रसंचालन ववद्यार्थी ववकास मडंळ अगिकारी डॉ. स्वाती जर्ताप यांनी 
केले प्रास्ताववक राष्ट्रीय सवेा योजना अगिकारी प्रा. संजय गर्री यांनी केले. सदर 
कायभक्रमाचे आर्ार प्रा. कववता मुनशे्वर यांनी केले.  


