आपले आरो य आप या हाती कायबमातील ूिश ण
सातारा- सातारा
15/4/2016

ज हा प रषद व आयुष मंऽालय भारत सरकार यां या संयु

व माने

द.

ते द. 19/4/2016 या कालावधीत िनसग पचार व योगा ूिश णाचे आयोजन सातारा

ज हा प रषद, सातारा येथे करणेत आलेले होते. यापैक

द. 15 ते 17 अखेर ज.प. सातारा माफत व

द. 18 ते 19/4/2016 अखेर रा ीय ूाकृ तीक िच क सा संःथान, आयुष मंऽालय, भारत सरकार
(एन.आय.एन.) पुणे यांचेमाफत ूिश ण घे यात आले. एनआयएन पुणे यां या
ूो.डॉ.स यलआमी, ज.प. चे उपा य

संचािलका

मा. ौी. ू दप उफ र व साळुं खे, मु य कायकार अिधकार , मा.

ौी. िनतीन पाट ल, सभापती, समाजक याण वभाग, मा.सौ.सुरेखा शेवाळे यांचे उप ःथतीत पार पडले.
या कायबमास ूक प संचालक मा. ौी. िनतीन थाडे , मा. ौी. जावेद शेख, ौी. तानाजी नरळे ,
उप ःथत होते.
ूा य

सदर ूिश णात िनसग पचार, नैसिगक आहार,िनसग पचारातील उपचार प दती,

कासह योगा थेरेपी , व वध रोगांवर ल िनसग पचाराची माह ती इ याद

करणेत आले. सदर ूिश ण कालावधीत

दनांक

द. 15/4/2016

ते

बाबत मागदशन

द. 17/4/2016 या

कालावधीत डॉ. एन. एम. कामथ, डॉ. सुभाषचंि मालाणी, ःवाती राजे, राजन नवले यांनी तर
18/4/16 ते
ऋतुजा, डॉ.

द. 19/4/2016
योती तसेच

या कालावधीत एनआयएनचे डॉ. अ जं य पवार, डॉ. ूणव, डॉ.

यांचे इतर सहकार यांनी मागदशन केले. सव ूिश णािथना एनआयएन

तफ िनसग पचार, योगा, आहार या वषयी या पुःतकांचे, तसेच एिनमा पॉट, अ युपं ऱर रं ग, त े ,
कापड प ट इ याद सा ह य असलेले कट मोफत दे यात आले.
द. 19/4/2016 रोजी ूिश णािथकडु न क

या आहाराचे ूा य

क क न घे यात आले.

याम ये

सव ूिश णािथनी भाग घेतला. या 5 दवसा या ूिश णाचे आयोजन मा. मु य कायकार अिधकार
यांचे मागदशनाखाली आय ट

सेलचे ौी. ौीकांत ताडे व ौी. उमेश भुजबळ यांनी केले. अशा

प दतीची ूिश ण िशबीरे ह दर म ह या या ितस-या शिनवार व र ववार होणार असुन

ज.प.

अिधकार / कमचार तसेच आम जनतेसाठ होणार अस याचे एनआयएन व ज हा प रषदे या वतीने
सांग यात आले. यापुढ ल ूिश ण

द. 21 व 22 मे 2016 रोजी होणार असुन

यांसाठ ची नांवे

न दणी आय ट सेल, ज.प. सातारा येथे करणेत यावी असे आवाहन मा. ौी. िनतीन पाट ल साहे ब
यांनी केले आहे .

