
 
 

 
  

  تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيٹرآفس
   جامعہ مليہ اسالميہ

  نئی دہلی
  2020نومبر  11

  پريس ريليز
  
   يوم تعليم کی مناسبت سے جامعہ ميں پروگرام کا انعقاد  
  

جامعہ مليہ اسالميہ نے آج ہندوستان کے پہلے وزير تعليم موالنا ابوالکالم آزاد کی يوم پيدائش کی 
  مناسبت سے قومی يوم تعليم منايا۔

  
يہ اسالميہ نے موالنا آزاد کی حيات و خدمات پر آن الئن ڈيپارٹمنٹ آف ايجوکيشن اسٹڈيز ، جامعہ مل

پينل ڈسکشن کا اہتمام کيا۔ ڈپارٹمنٹ کے زير انتظام تمام پروگراموں کے فيکلٹی ممبران اور طلبہ نے 
  اس بحث ميں حصہ ليا۔

  
پروفيسر اعجاز مسيح ، ہيڈ ، ڈيپارٹمنٹ آف ايجوکيشن اسٹڈيزنے کہا کہ موالنا آزاد نہ صرف ايک 
اچهے اديب اور قلم کار و سياست دان تهے بلکہ ايک عظيم مفکر اور عالم بهی تهے۔ وه ہندو مسلم 

  اتحاد کا بہت حامی تهے جن کے نزديک قوم مذہب سے باالتر شئے تهی ۔
  

مہمان مقرر جامعہ مليہ اسالميہ شعبہ اردو کے اسسٹنٹ پروفيسر ڈاکٹر خالد مبشر تهے۔ ڈاکٹر مبشر 
د کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ موالنا آزاد چاہتے تهے کہ اقليتی برادريوں نے موالنا آزا

ميں عدم تحفظ کا احساس ختم کيا جائے۔ وه جامع ثقافت کے حامی تها اور جديديت اور روايت کے 
، وه معاش کمانے    مابين توازن قائم کرنے کے خواہاں رہتے ۔ وه آزادی صحافت پر يقين رکهتے تهے

  بجائے شخصيت کی نشوونما پر زياده توجہ ديتے تهے ۔ کے
  

ڈاکٹر ايم جاويد حسين ، اسسٹنٹ پروفيسر ،ڈيپارٹمنٹ آف ايجوکيشن اسٹڈيزنے موالنا آزاد کے تعليمی 
افکار اور آزاد ہندوستان ميں قومی نظام تعليم کی ترقی ميں ان کے کردار کے بارے ميں گفتگو کی۔ 

ديا کہ ايک مذہبی گهرانے ميں پرورش پانے اور مذہبيات کی تربيت حاصل انہوں نے اس بات پر زور 
کرنے کے باوجود ، آزاد اپنے تعليمی نظريات ميں پرجوش تهے جو روايت اور جديديت کے بہترين 

افکار سے روايت اور جديديت کے ’ ٹرانس ماڈرن‘ ميل جول کی نمائندگی کرتے ہيں۔ آزاد نے اپنے
    وشش کی۔مابين پُل بنانے کی ک

  
اسسٹنٹ پروفيسر شعبہ ايجوکيشن اسٹڈيز ڈاکٹر سجاد احمد نے موالنا آزاد کے فلسفيانہ افکار پر روشنی 

  ڈالی ۔
  



پروفيسر ہرجيت کور بهاٹيا ڈيپارٹمنٹ آف ايجوکيشن اسٹڈيز نے بهی موالنا آزاد کے تعاون پر ايک 
    ويڈيو دکهائی۔

اسٹڈيز ، ڈاکٹر ہرپريت کورنے موالنا کی پارليمانی  اسسٹنٹ پروفيسر ، ڈيپارٹمنٹ آف ايجوکيشن
  تقريروں سے مثال پيش کی اور اس ضرورت پر زور ديا کہ ان تقارير کو طلباء سے آشنا کيا جائے۔

  
ايسوسی ايٹ پروفيسر شعبہ ايجوکيشن اسٹڈيز ڈاکٹر ارشاد اکرام احمد کے کلمات تشکر سے پروگرام کا 

  اختتام ہوا ۔
  

  احمد عظيم
  ميڈيا کوآرڈينيٹر-پی ار او

  
  

  
  

 


