
 
  
  

  دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن

  جامعہ مليہ اسالميہ

  2020اگست  15

  پريس ريليز

ويں يوم  74کے رہنما اصولوں کی پاسداری کے ساته جامعہ ميں 19کووڈ 
   آزادی پر تقريب کا اہتمام

  

ہدايات کو مد نظر  19سوشل ڈسٹنس اور ديگر کوڈ    جامعہ مليہ اسالميہ ميں آج
  واں يوم آزادی منايا گيا ۔ 74رکهتے ہوئے 

تقريب يونيورسٹی کے ڈاکٹر ايم اے۔انصاری آڈيٹوريم کے الن ميں منعقد کی 
گئی تهی جہاں اساتذه ، نان ٹيچنگ اسٹاف اور جامعہ سينئر سيکنڈری اسکول 

شامل ہو سکے تهے ، ايسا وبائی مرض    کالسوں کے چند طلباء ہیکے سينئر 
  کی وجہ سے کيا گيا تها ۔

ساته ہی ساته قومی نغمہ بهی پڑها گيا ۔    بجے قومی پرچم لہرايا گيا 9صبح 
ايک مختصر سا ثقافتی پروگرام بهی منعقد ہوا جہاں طلباء نے حب الوطنی سے 

  سرشار نغمے گائے اور تقريريں کيں۔

عہ سينئر سيکنڈری اسکول کے پرنسپل ڈاکٹر عتيق الرحمان نے تمام جام
  مہمانوں کا استقبال کيا۔

کی وجہ سے يہ تقريب چهوٹی تهی ليکن پهر بهی يونيورسٹی  19اگرچہ کوويڈ 
کے احاطے ميں غبارے ، ترنگا، اورپهولوں کے ساته ايک تہوار جيسا منظر 

  تها۔

آئی پی (جسٹرار مسٹراے پی صديقی وائس چانسلر پروفيسرنجمہ اختر اور ر
  نے سب کو يوم آزادی کی مبارکباد دی۔) ايس

پروفيسر نجمہ اختر نے کہا کہ آزادی ملک کے عظيم سپوتوں کی عظيم 
قربانيوں کے ذريعہ حاصل ہوئی، جس ميں گاندهی جی نے اہم کردار ادا کيا تها 

دا ہوئی تهی اور اس ۔ جامعہ مليہ اسالميہ عدم تعاون کی تحريک کی گود ميں پي
کے بانيوں نے ملک کی آزادی کے لئے سخت جدوجہد کی آج اس بات کی 
  ضرورت ہے کہ ہم بهی خود کو اپنی قوم کی خدمت کے لئے وقف کر ديں ۔

انہوں نے جامعہ برادری کو بهی مبارکباد پيش کی جن کی کوششوں کی وجہ 
ر کر دگی انجام دی ۔ تمام مرکزی يونيورسٹيوں ميں جامعہ نے نماياں کا  سے



انہوں نے کہا کہ ہميں نہ صرف اس عظمت کو برقرار رکهنے کی کوشش 
کرنی چاہئے بلکہ آنے والے سالوں ميں بهی اعلی مقاصد کو حاصل کرنے کے 

  لئے کوشاں رہنا چاہئے۔

مسٹر اے پی صديقی نے کہا کہ يہ ہم سب کے لئے خوش بختی کی بات ہے کہ 
قابل خاتون وائس چانسلر اور ايک بہترين ہماری يونيورسٹی کو ايک 

ايڈمنسٹريٹر ميسر ہے جو يونيورسٹی کو نئی بلنديوں کی طرف لے جا رہی ہيں 
  اور اسے مضبوطی فراہم کر رہی ہيں ۔

  احمد عظيم 

  ميڈيا کوآرڈينيٹر-پی ار او  
  

 


