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  جامعہ مليہ اسالميہ ميں آف الئن اور آن الئن دونوں طرح سے يوگا کا چهٹا عالمی دن منا يا گيا

،   تندرستی کے لئے يوگا ' کے دوران بهی  19جامعہ مليہ اسالميہ نے يوگا کی اہميت کو مدنظر رکهتے ہوئے کوڈو 
کے موضوع پر چهٹا عالمی يوِم يوگا منايا، يونيورسٹی ميں يوگا کا انعقاد آف الئن اور آن الئن ' صحت اور قوت ِدفاع 

  دونوں طريقوں سے ہوا ۔

کا ) سی وائی پی ڈی(خان پٹودی اسپورٹس کمپليکس ميں ايک مشترکہ يوگا پروٹوکول ڈرل  يونيورسٹی کے منصور علی
اہتمام کيا گيا ، جہاں ايک سينئر يوگا گرو نے مختلف يوگاآسنوں کے بارے ميں تفصيالت سے بتايا بعدازاں ان کی پيشوائی 

کی گئی اور پنڈال ميں ہينڈ سينٹائزر بهی  شرکاء نے يوگا کيا ۔ اس دوران معاشرتی فاصالتی اصولوں کی پيروی 9ميں 
  مہيا کيا گيا۔

وائس چانسلر جامعہ مليہ اسالميہ پروفيسر نجمہ اختر ، اساتذه ، غير تدريسی عملہ اور ان کے کنبہ کے افراد سميت 
ده آن کے عنوان سے منعق' گهر سے يوگا ، کنبہ کے ساته يوگا' سينکڑوں شرکاء نے عملی طور پر گوگل ميٹ کے ذريعہ

ميں شرکت کی ۔ يہ پروگرام يونيورسٹی کے فيس بک پيج پر بهی براه راست نشر کيا گيا )سی وائی پی ڈی (الئن پروگرام 
  ۔

سی وائی ڈی کی تکميل کے بعد وائس چانسلرپروفيسر نجمہ اختر نے يوگا کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ کہ 
کی وجہ سے پيدا ہونے والے اضطراب اور بے چينی ميں کا مقابلہ  19وڈ صحت کے ليے يوگا ايک بہترين عمل ہے ، کو

کرنے نيز جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ رہنے کے ليے ہميں يوگا کو اپنے معموالت ميں شامل کرنا چا ہيے ۔انهوں نے 
ر صحت مند رہنے کہا ہم کورونا وائرس کی وجہ سے بہت زياده جگہوں پر نہيں پہنچ پا رہے ہيں ايسے ميں تندرست او

 ہے۔  اور بيماريوں کو بڑهنے سے روکنے کے لئے يوگا عمده چيز 
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