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वैडिक महामारी कोरोनाच्या पािवभमूीवर क्रीिा डवभागामाफव त या महामागावपासनू लढण्यासाठी त्याच प्रमाणे 

डवद्यार्थयाांचा िैक्षडणक वर्व वाया न िाता घरी सरुडक्षत राहून क्रीिा डवभागामाफव त ऑनलाइन प्रडिक्षण दणे्यात आल.े 

ऑनलाइन डिक्षणाच्या माध्यमातनू िे उपक्रम क्रीिा डवभागामाफव त ते पढुीलप्रमाणे. 

 

 विनांक १७ ते २४ एविल २०२० दरम्यान श्री संत सावता माळी ग्रामीण महाडवद्यालय व डिवािी महाडवद्यालय कन्नि 

यांच्या संयकु्त डवद्यमान ेऑनलाइन वकि शॉप घणे्यात आला. या वकव िॉप मध्य े४७० डवद्यार्थयाांनी सहभाग नोंदवला. या 

वकव िॉप उद्घाटन ऑनलाइन पद्धतीन ेरूम डमडटंग द्वारे प्राचायव िॉ. डविय भोसले, डिवािी महाडवद्यालय कन्नि यांच्या 

हस्ते झाल.े याप्रसंगी प्राचायव िॉ. सभुार् टाकले, मिुफ्फरनगर यपूी वरून प्रोसेसर एस. एन. डसंग, नांदिे डवद्यापीठाचे 

िॉ. डसंकू कुमार डसंग, डिवछत्रपती परुस्कार डविेते िॉ. मकरंद िोिी आदींची उपडस्थती होती. या वकव िॉप मध्य ेिॉ. 

दयानंद कांबळे, िॉ. गोडवंद कदम, िॉ. बलवान डसंग, िॉ. पंढरीनाथ रोकिे, िॉ. उदय िोंगरे, िॉ. संदीप िगताप आदींनी 

वेगवेगळ्या डवर्यावर मागवदिवन केले. 

 २१ जून आतंरराष्ट्रीय योग विनावनवमत्त डिल्हा क्रीिा अडिकारी कायावलय औरंगाबाद व महाडवद्यालयाच्या क्रीिा 

डवभागामाफव त आंतरराष्ट्रीय योग डदन ऑनलाइन पद्धतीन ेसकाळी ७:०० वािता सािरा करण्यात आला. या कायविाळेच े

उद्घाटन डिल्हा क्रीिा अडिकारी अिोक डगरी यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी संस्थेचे डविस्त िॉ. सिेराव ठोंबरे, 

महाडवद्यालयाच ेप्राचायव िॉ. सभुार् टकले आदींची उपडस्थती होती. या कायवक्रमात बलुढाणा येथील योगगरुू प्राध्यापक 

िॉ. बाबाराव सांगळे यांनी मागवदिवन केले. ३६५ डवद्यार्थयाांनी या कायवक्रमात सहभाग घतेला. 

 २९ ऑगस्ट २०२०, राष्ट्रीय क्रीडा विनावनवमत्त श्री संत सावता माळी ग्रामीण महाडवद्यालय फुलंब्री, डिवािी कॉलेि 

कन्नि, डवनायकराव पाटील कॉलेि कन्नि, श्री मकु्तानंद महाडवद्यालय गंगापरू व रािश्री िाहू महाडवद्यालय पाथरी 

यांच्या संयकु्त डवद्यमान ेराष्ट्रीय वेडबनार घणे्यात आला. या कायवक्रमामध्य ेएस. के. पाल आंतरराष्ट्रीय बॉड्संग कॉच 

ताडमळनािू, िॉ. डपयरु् िैन डदल्ली, अिूवन परुस्कार डविेते यिपाल सोलंकी हररयाणा व िॉ. अरुलमोझी सवावनांन 

ताडमळनािू, यांनी मागवदिवन केले. या कायवक्रमांमध्ये ५४२ डवद्याथी व प्राध्यापकांनी सहभाग नोंदवला. या कायवक्रमाच े

उद्घाटन िॉ. बलवान डसंग मुंबई यांच्या हस्ते झाल.े याप्रसंगी प्राचायव िॉ. एम. एन. सरनाईक, प्राचायव िॉ. सभुार् टकले, 

प्राचायव िॉ. डविय भोसले, प्राचायव िॉ. िरद गावंिे, प्राचायव िॉ. एस. बी. िािव आदींची उपडस्थती होती. 

 २०२०-२१ मध्ये क्रीडा ववभागाच्या वतीने फेसबुक वर क्रीिा डवभाग श्री संत सावता माळी ग्रामीण महाडवद्यालय 

या नावान ेबनवण्यात आले. त्यामध्य े डवद्यार्थयाांना िॉईन करून डफटनेसच्या ररलेटेि ऍड्टडहहटी अपलोि करण्यात 

आल्या. त्याचप्रमाण ेक्रीिा डवभागामाफव त डवद्यार्थयाांसाठी मनोरंिनात्मक खेळाच े वेगवेगळे डहहडिओ व डफटनेसच े

डहहडिओ ह ेयट्ुयबु व हहाट्सअपचा ग्रपु बनवनू त्यावर अपलोि करण्यात आले. २० वेगवेगळे डहहडिओि डवद्यार्थयाांसाठी 

ऑनलाइनच्या माध्यमातून डफट ठेवण्यासाठी क्रीिा डवभागामाफव त बनवण्यात आले. 
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