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પરિપત્ર 

 વિષય :  ૨૧ જુન, વિશ્િ યોગ રિિસની ઉજિણી વનવિતે તા. ૧૯/૦૬/૨૦૨૦ ના િોજ ઓનલાઇન  

            સોવિયલ િીરિયા કેમ્પેઈન બાબત. 

 સિંર્ભ  :  KCG ના તા.૧૭/૦૬/૨૦૨૦ ના પત્ર ક્રિાંક : કેસીજી/YOGA/૨૦૨૦/૨૯૭ 
           

 ઉપિોક્ત વિષય અને સંિર્ભ અન્િયે ર્ક્તકવિ નિસસહં િહેતા યુનીિર્સભટી સંલગ્ન તિાિ કોલેજોના આચાયભશ્રીઓ, 

અનુસ્નાતક ર્િનના િિાઓ, પી.જી. સેન્ટસભના પ્રાધ્યાપકો, NSS પ્રોગ્રાિ ઓરિસસભ તથા NCC સંચાલકોને જણાિિાનું 

સયંુકત િાષ્ટ્ર સંઘ દ્િાિા ર્ાિતીય સંસ્કૃવતની ઉતિ વિદ્યા યોગને િૈવશ્િક વિિાસતિાં સાિેલ કિિાિાં આિેલ છે. નોિેલ કોિોના 

િાયિસ (COVID 19) ને WHO દ્િાિા િૈવશ્િક િહાિાિી જાહેિ કિિાિાં આિેલ હોિાથી િતભિાન પરિવસ્થવતને ધ્યાને 

િાખતા ગુજિાત િાજ્યના િાન. િુખ્યિંત્રીશ્રી દ્િાિા "યોગ કિીિુ ં કોિોનાન ેહિાિીિુ"ં  આ સુત્ર જાહેિ કિિાિાં આિેલ છે. 

તથા ૨૧ જુન વિશ્િ યોગા રિિસ નીિીતે તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૦ ના િોજ ઓનલાઈન સોશ્યલ િીરિયા કેમ્પેઈન આયોવજત 

કિિાિા આિેલ છે. 

 આ સંિર્ે તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૦ ના િોજ િિેકે પોતાના ઘિે સોશ્યલ રિસ્ટન્સીગ જળિાય તે િુજબ યોગાસન કિિા 

અનુિોધ કિિાિાં આિે છે. આ ઉપિાંત પોતાના િનપસંિ યોગાસનના િોટોગ્રાિ સોશ્યલ િીરિયા પિ 

#DoYogaBeatCorona સાથે પોસ્ટ કિિા જણાિિાિાં આિે છે. આપની કક્ષાએથી તિાિ વિદ્યાથીઓ, NSS 

Volunteers તથા NCC Cadets ન ેપણ વ્યિવસ્થત ઓનલાઈન કે સોશ્યલ િીરિયાના કોઈ પણ િાધ્યિ દ્િાિા િાગભિિભન 

િળી િહે તે ઇચ્છનીય છે. સોશ્યલ િીરિયા કેમ્પેઈન અંગેનો વિરિયો(https://youtu.be/Xi64Awyqpdw)તથા પોસ્ટિ 

આ સાથે સાિેલ છે.  
 િિ િષભની જેિ આ િષે પણ તા. ૨૧-જુન-૨૦૨૦ ના િોજ વિશ્િ યોગ રિિસ તિીકે ઉજિણી કિિાની થાય છે. 

પિંતુ આ િખતે આ ઉજિણીની થીિ િિ િષભ કિતા અલગ છે.  તા. ૨૧-જુન-૨૦૨૦ ના િોજ Yoga @Home and 

Yoga with Family ની થીિ પિ ઘિે પરિિાિ સાથે વિશ્િ યોગ રિિસની ઉજિણી કિિાની છે. આ િહાિાિીના સંકટિાં 

તાિીખ ૨૧/૦૬/૨૦૨૦ ના િોજ સિાિે ૭ િાગ્યાથી વિશ્િ યોગ રિિસની ઘિે િહી પરિિાિના સભ્યો સાથે હોંિર્ેિ 

ઉજિણી થાય તથા િધુ સંખ્યાિાં વિદ્યાથીઓ આ વિશ્િવ્યાપી ઉજિણીિાં ર્ાગીિાિ બને એિા પ્રયત્નો કિિા જણાિાિાં 

આિે છે. Yoga @Home and Yoga with Family ની િધુ િાવહતી આ સાથે સાિેલ Guideline િાં આપિાિાં 

આિેલ છે. વિશ્િ યોગ રિિસ,૨૦૨૦  વનવિતે કોઈ પણ જાતની જાણકાિી િાટે Ministry of AYUSH ની Website 

https://www.ayush.gov.in/ ની િુલાકાત પણ લઇ િકાય છે, જેના પિથી તિાિ અપિેટ્સ િેળિી િકાય છે. 
        

                    કા. કલુસવચિ 

ક્રિાકં:બીકએેનએિય/ુએકિેવેિક/ ૮૨૦ / ૨૦૨૦ 

ર્ક્તકવિ નિસસંહ િહેતા યુનીિર્સભટી, 

ગિિેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ર્ક્તકવિ નિસીંહ િહેતા યુવનિર્સભટી િોિ, ખિીયા, જુનાગઢ. 

તા. ૧૮/૦૬/૨૦૨૦ 
 

પ્રવત, 

-ર્ક્તકવિ નિસસંહ િહેતા યુવનિર્સભટી સંલગ્ન સંલગ્ન તિાિ કોલેજોના આચાયભશ્રીઓ, અનુસ્નાતક ર્િનના િિાઓ, 

પી.જી. સેન્ટસભના પ્રાધ્યાપકો, NSS પ્રોગ્રાિ ઓરિસસભ તથા NCC સંચાલકો......  

બીિાણ : 

૧) સોશ્યલ િીરિયા કેમ્પેઈન અંગેનો વિરિયો (https://youtu.be/Xi64Awyqpdw) તથા પોસ્ટિ  
૨) Guideline for NSS Units 
 

નકલ સાિિ િિાના: 

૧) િાન. કુલપવતશ્રી / કુલસવચિશ્રીના અંગત સવચિશ્રી  
 

નકલ િિાના જાણ અથ:ે 

૧) િીજીયોનલ િાયિેક્ટિશ્રી, એન.એસ.એસ. સેલ, અિિાિાિ / ઉચ્ચ વિક્ષણ કવિિનિશ્રીની કચેિી, ગાંધીનગિ 
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