
 

 
 دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن

 جامعہ مليہ اسالميہ
 نئی دہلی 

  پريس ريليز
 

2019جوالئی      6 
وزيراعظم ہند نے جامعہ مليہ اسالميہ کے وائس چانسلر کو ميڈيکل کالج کے ساته اسپتال کے قيام کی يقين 

  دہانی کرائی
جامعہ مليہ اسالميہ کے وائس چانسلرپروفيسر نجمہ اختر عزت مآب وزير اعظم ہند شری نريندر مودی نے 

سے مالقات کے دوران يونيورسٹی ميں ميڈيکل کالج کے ساته ہی ايک اسپتال کے قيام کے لئے ہر ممکن 
 اپنے تعاون کی يقين دہانی کرائی۔

سال منعقد  وزير اعظم کو تعليمی اور تحقيقی امور سے متعلق آگاہی کے ساته ہی پروفيسر اختر نے آئنده
ہونے والے يونيورسٹی کے صد سالہ جشن کی بابت تفصيالت بتائيں، اور اس کے لئے اسپيشل گرانٹ کی 

  بهی گذارش کی۔ وزير اعظم نے اس معاملہ پر مثبت انداز ميں غور و فکر کا بهروسہ داليا۔
نی حکومت کے تعليم وزير اعظم نے جامعہ کے اعلٰی تعليمی اور تحقيقی معيار کی تعريف کرتے ہوئے اپ

سے وابستہ مقاصد اور ہدف کے بارے ميں بتايا۔ انہوں نے جامعہ مليہ اسالميہ کی دن دونی رات چوگنی 
ترقی پر خوشی کا اظہارکرتے ہوئے کہا کہ وه جامعہ کے قومی اور بين االقوامی رينکنگ جو اسے حاليہ 

 دنوں ميں ملی ہيں اس سے وه واقف ہيں۔
ر اعظم کوبتايا کہ وه مستقل اس بات کے ليے کوشاں ہيں کہ جامعہ مليہ اسالمہ وائس چانسلر نے وزي

حکومت کے مقاصدجن ميں تعليم کے معيار کو بہتر کرنااور ايک مضبوط و توانا ملک کے خواب کو 
 شرمنده تعبير بنانا ہے جس سے ملک کی تعمير اور اس کے روح کو تقويت ملے۔

قائدانہ صالحيت اور ان کے کام کرنے کے طريقے کو سراہا جس ميں وزير اعظم نے پروفيسر اختر کی 
تعليمی اور انتظامی دونوں عملہ ميں وه پروفيشنل قابليت اور ان کی صالحيت کے مطابق انهيں ذمہ دارياں 

 سونپتی ہيں۔
۔پروفيسر ااختر نے وير اعظم ہند کو يونيورسٹی کی جانب سے مومنٹو اور پهولوں کا گلدستہ پيش کيا  

کو عاليجناب صدر جمہوريہ ہند شری رام ناته کووند  2019جوالئی  1قابل ذکر ہے کہ پروفيسر اختر نے  
جو جامعہ کے وزيٹر بهی ہيں سے مالقات کی تهی اور ان کے عہد ميں جامعہ کی تعليمی اور تحقيقاتی 

واقف کرايا تها۔ سرگرميوں اور اس کی اصالح کے لئے اٹهائے گئے جو اقدامات کيے گيے ہيں ان سے  
 

  احمد عظيم
  عوامی تعلقات افسراور ميڈيا کو آرڈينيٹر
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