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   پر آن الئن پروگرام کا انعقاد’ کورونا بحران کے دوران يوگا برائے دماغی جسمانی توازن‘ميں   جامعہ مليہ اسالميہ 
  

کورونا "ايک آن الئن پروگرام کا اہتمام کيا ، جس ميں ،  آفس آف گيمس اينڈ اسپورٹس ، جامعہ مليہ اسالميہ نے آج
کے موضوع پر ايک ليکچر کا اہتمام کيا گيا يہ ليکچر يوگا کے ماہر ڈاکٹر " بحران کے دوران يوگا برائے دماغی توازن

ی کی مناسبت ک" کے عالمی دن 2020-الکا تياگی نے ديا ۔ اس درميان ايک براوچر کا بهی اجراء عمل ميں آيا اور يوگا 
  سے منعوده تقريبات شريک ہونے والے لوگوں کو اسناد بهی ديا گيا ۔

  
جامعہ مليہ اسالميہ کے وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے آن الئن پروگرام کی صدارت کی اور ڈاکٹر ناظم حسين  

  جعفری ، رجسٹرار ، جامعہ مليہ اسالميہ بطور مہمان خصوصی شريک ہوئے ۔
  

ڈاکٹر الکا تياگی ، دہلی يونيورسٹی ميں انگريزی ميں ايسوسی ايٹ پروفيسر ہيں ، اس وقت شملہ کے انڈين  کليدی مقرر
  انسٹی ٹيوٹ آف ايڈوانس اسٹڈی ميں فيلو ہيں۔

  
وه ايک اکيڈمک ، مصنف اور شاعر ہونے کے عالوه ، يوگا کی ايک پرجوش پريکٹيشنر اور ماہر ہيں۔ وه ستيانند يوگا 

مونگر کی پر ورده ہيں ۔ انهوں نے يوگا پر قومی اور بين االقوامی پليٹ فارمز پر متعدد ليکچر ز    و لٹريڈيشنل اسک
  دئے ہيں ۔

  
ڈاکٹر تياگی نے يوگا کے مختلف کارآمد پہلوؤں پر زور ديا جو موجوده وبائی صورتحال کے دوران فٹ اور صحت مند 

بتايا کہ اس سخت دور ميں باقاعدگی سے يوگا کے ذريعے  رہنے کے لئے بہت مددگار ثابت ہوسکتے ہيں۔ انہوں نے
ہمارے جسم اور دماغ کے مابين کس طرح توازن پيدا کيا جاسکتا ہے۔ انہوں نے سانس لينے پر زور ديا ، توانائی کا 

  ايک اہم پہلو جو جسم کو مختلف طريقوں سے پروان چڑهاتا ہے اس کے بارے ميں بتايا ۔
  

س چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے کہا کہ کورونا بہت جلد چلی جائے گی ايسا نہيں لگتا ۔ اس اپنے خطاب کے دوران وائ
پر قابو پانے ميں زياده وقت لگ سکتا ہے۔ لہذا ، ہميں نہ صرف اس کے لئے خود کو تيار کرنا ہے بلکہ دوسروں کو 

  ور پر بهی مضبوط بننا ہے۔بهی اس وبائی بيماری سے لڑنے کے لئے ہمت دالنا ہے اور جسمانی اور ذہنی ط
  

انهوں نے کہا ميں اپنے تمام فيکلٹی ممبران اور انتظامی عملہ کے ساته ساته اپنے طلبہ کو بهی مشوره دوں گی کہ وه 
يوگا کی مشق کرنے کی عادت بنائيں تاکہ ہم ايک صحت مند ، پرجوش ، جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط کميونٹی کا 

م اب ملک ميں نمبر ون يونيورسٹی ہيں ، ہميں الزمی طور پر آگے بڑه کر قوم کے لئے ايک حصہ بن سکيں ۔ چونکہ ہ
  مثال قائم کرنا ہوگی۔

  
- جامعہ مليہ اسالميہ ميں يوگا " پروفيسر نجمہ اختر ، ڈاکٹر ناظم حسين جعفری اور ڈاکٹر تياگی نے ليکچر کے بعد ،  

  ہ جاری کيا۔کے بارے ميں ايک کتابچ" کے يوميہ عالمی دن 2020
  

ڈاکٹر تياگی کی طرف سے ديئے گئے ليکچر کو انتہائی مفيد اور معلومات بخش قرار ديتے ہوئے ڈاکٹر جعفری نے کہا 
کے آغاز سے ہی يوگا کا عالمی دن منا رہی ہے جس ميں طلباء اور عملے کے ممبروں  2015کہ جامعہ مليہ اسالميہ 

وجہ سے يہ آن الئن موڈ اپنايا گيا جو اپنی جگہ مکمل طور پر کامياب  کی 19کی بهرپور شرکت رہی ہے ليکن کوويڈ ۔
   ہے ۔

  
  پروگرام کا اختتام جامعہ مليہ اسالميہ کے پروفيسر خالد معين ، ڈائريکٹر ، گيمز اور کهيل ، کے کلمات تشکر سے ہوا ۔
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