
 
 
 

પરિપત્ર: 
 

વિષય :   “ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ-૨૦૨૧ની ઉજવણી કરવા અંગે... 
     સિંર્ભ :  1. U.G.C ના પત્ર ક્રમાકં 14-13/2015 (CPP-II) તા.૧૪-૦૬-૨૦૨૧ બાબતે 
             2. ઉચ્ચ શિક્ષણ કશમશ્નરશ્રીની કચેરીના પત્ર ક્રમાકં: ઊશિક/પીઆરઓ/૨૦૨૧-૨૨/૪૮૪ તા.૧૯-૦૬-૨૦૨૧   
    3. શિક્ષણ શવર્ાગના પત્ર ક્રમાકં: પરચ/૧૨૨૦૨૧-૧૯૮-વ.૨ તા.૧૯-૦૬-૨૦૨૧   
 

 ઉપિોક્ત વિષય અન ેસદંર્ભ પત્ર અન્વયે ર્કતકવવ નરવસિંહ મહતેા યવુનવવસિટી સલંગ્ન તમામ સરકારી/ગ્રાન્ટ ઇન 
એઇડ/સ્વવનર્ભર સ્નાતક/અનસુ્નાતક અભ્યાસક્રમોના આચાયભશ્રીઓ/ સસં્થાના વડાશ્રીઓ/ પી.જી.સેન્ટરના 
વડાશ્રીઓને જણાવવાન ુકે સયંકુત રાષ્ટ્ર સધં દ્વારા ર્ારતીય સસં્કૃવતની ઉતમ વવધા યોગને વૈવિક હહરાસતમા ંસામેલ 
કરવામા ંઆવેલ છે નોવેલ કોરોના વાઇરસ ( કોવવડ-૧૯) ને WHO દ્વારા વૈવિક મહામારી જાહરે કરવામા ંઆવેલ 
હોવાથી વતભમાન પહરસ્સ્થતીને ધ્યાને રાખતા તા.૨૧ જુન વવિ યોગ હદવસ વનમીતે તા.૨૧-૦૬-૨૦૨૧ સોમવારના 
રોજ ઓનલાઇન માધ્યમ દ્વારા પોતાના ઘરે સોશ્યલ ડીસ્ટન્સીંગ જળવાય તે મજુબ યોગાસન કરવા અનરુોધ કરવામા ં
આવે છે આ ઉપરાતં પોતાના મનપસદં યોગાસન ના ફોટોગ્રાફ સોશ્યલ વમડીયા પર શેર કરવા તેમજ  યોગા હદવસના 
વવડીયો યજુીસી પોટભલ https://ugc.ac.in/uamp/default.aspx પર અપલોડ કરવા જણાવવામા ંઆવ ે છે. તેમજ  
આપની કક્ષાએથી તમામ વવદ્યાથીઓ ને પણ વ્યવસ્સ્થત ઓનલાઇન કે સોશ્યલ વમડીયાના કોઇપણ માધ્યમ દ્વારા 
માગભદશભન મળી રહ ેતે ઇચ્છનીય છે. 
 દર વર્ભની જેમ આ વરે્ પણ તા.૨૧ જુન ૨૦૨૧ના રોજ વવિ યોગ હદવસ તરીકે ઉજવણી કરવાની થાય છે 
તા.૨૧ જુન ૨૦૨૧ના રોજ સવારે ૭:૩૦ વાગ્યાથી વવિ યોગ હદવસની ઉજવણી “Be With Yoga, Be at Home” ની 
થીમ પર ઘરે પરીવાર સાથે વવિ યોગ હદવસની ઉજવણી કરવાની છે તેમજ વધ ુસખં્યામા ં વવદ્યાથીઓ આ વવિ 
વ્યાપી ઉજવણીમા ંર્ાગીદાર બને એવા પ્રયત્નો કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. “Be With Yoga, Be at Home” ની 
થીમ પર ઇમ્યવુનટી અને તણાવમાથંી મસુ્તત માટે યોગને રોજબરોજના જીવનમા ંઉતારવા  યોગ હદવસની ઉજવણી 
કાયભક્રમ અંતગભત http://yoga.ayush.gov.in/ ની સાઇટ પર પ્રવતજ્ઞા લેવા આથી જણાવવામા ંછે  
 વધમુા ંસદંર્ભ પત્ર ૨ અને ૩ અનસુાર વવિ યોગ હદવસની ઉજવણીના ર્ાગરૂપે માન. મખુ્યમત્રીશ્રી 
વનવાસ સ્થાનેથી સવારે ૦૭:૦૦ કલાકથી ૦૭:૪૫ કલાક સધુી તેઓશ્રીના ફેસબકુ પેજ પરથી લાઇવ કોમન 
યોગા પ્રોટોકોલના ૪૫ મીનીટના કાયભક્રમમા ંકોલેજોના દરેક વવદ્યાથીઓને જોડવા અનરુોધ કરવામા ંઆવે છે. 
       

   

કા.કુલસચચવશ્રી 
 
ચબડાણ: સદંર્ભપત્રની નકલ  
 
ક્રમાકં : બીકેએનએમય/ુએકેડેવમક/773/૨૦૨૧ 
ર્કતકવવ નરવસિંહ મહતેા યવુનવવસિટી,  
ગવમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ર્કતકવવ નરવસિંહ મહતેા યવુનવવસિટી રોડ, ખડીયા, જુનાગઢ 
તા.૧૯-૦૬-૨૦૨૧ 
 
પ્રવત, યવુનવવસિટી સલંગ્ન તમામ  કોલેજના આચાયભશ્રીઓ તેમજ અન.ુ કેન્રોના વડાશ્રીઓ તરફ.. 
 
નકલ સાદર રવાના: 
(૧) માન. કુલપવતવતશ્રી/માન.કુલસચચવશ્રીના અંગત સચચવશ્રી તરફ.. 
નતલ રવાના જાણ તથા યોગ્ય કાયભવાહી અથે.. 
(૧) આઇ.ટી.સેલ.વેબસાઇટ પર પ્રવસધ્ધ કરવા અથે.. 

 

ર્તતકવવ નરવસિંહ મહતેા યવુનવવસિટી 
સરકારી પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ર્તતકવવ નરવસિંહ મહતેા યવુનવવસિટી રોડ ,ખહડયા 

જૂનાગઢ,ગજુરાત (ર્ારત) ફો.(ઓ) :૦૨૮૫ -૨૬૮૧૪૦૦ 

Website :http://www.bknmu.edu.inEmail : info@bknmu.edu.in 

https://ugc.ac.in/uamp/default.aspx
http://yoga.ayush.gov.in/
http://www.bknmu.edu.in/
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D.O. No.14-1312015(CPP-!!) 14th June,2021

Subiect: Celebration of lnternational Day of Yoga - 2021(lDY)
(Be with Yoga, Be at Home!)

Dear Sir/Madam,

As you are aware that lnternational Day of Yoga is celebrated on 21st June of every
year with the objective of reminding the people across the country about the benefits of
Yoga and to build enduring public interest in the same. Accordingly, the Universities and

Colleges are requested to celebrate 7th lnternational Day of Yoga (lDY)-2021 observing
COVID- appropriate behaviour.

The Students, Faculty Members, Officers and Staff may be encouraged to perform

Yoga with the theme "Be with Yoga, Be at Home" for building immunity and relief from

stress and also take online pledge to make Yoga integral part of their life at

https./iyoqa.ayush.qov.itV . Fol lowing are the important links for celebration of lnternational
Day of Yoga -2021'.

D Common Yoga Protocol
) Suggested Activities For IDY 2021

) Major Events
D Know more about Yoga
> IDY Globally
> IDY Handbook Reference for organisers of promotional activities for lnternational Day of

Yoga (lDY) - 2021

It is advised to maximise the use of digital, virtual and electronic platform over physical

congregation of people. This could be done by using social media platforms like YouTube,
Facebook, lnstagram, twitter etc. to upload videos and facilitate online participation in

IDY-2021 on 21't June, 2021.

Participatory videos of lnternational Day of Yoga (lDY) by HEls may please be shared
on the UGC University Activity Monitoring Portal (UAMP)
https://uoc. ac. i n/uam p/Default. aspx

With kind regards,
Yours sincerely

,,q

To
The Vice Chancellors of all the Universities
The Principals of all the Colleges

(Raj ntsh Jain)

https://yoga.ayush.gov.in/common-yoga-protocol
https://yoga.ayush.gov.in/suggested-activities
https://yoga.ayush.gov.in/major-events
https://yoga.ayush.gov.in/about-yoga
https://yoga.ayush.gov.in/idy-globally
https://yoga.ayush.gov.in/public/assets/IDY_ebook.pdf
https://yoga.ayush.gov.in/public/assets/IDY_ebook.pdf
https://ugc.ac.in/uamp/
https://yoga.ayush.gov.in/
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