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  ساالنہ ادبی ميلہ۔ انگلش لٹريری ايسوسی ايشن ، شعبہ انگريزی ، جامعہ مليہ: 2020ليکسکن 
سنگ ميل کی جامعہ مليہ اسالميہ ايک تعليمی ادارے کی حيثيت سے اپنے ال زوال سفر ميں ايک اہم   

حيثيت رکهتی ہے ، لہذا پوری جامعہ برادری اس منفرد لمحے کو انتہائی مناسب انداز ميں منانے ميں 
مصروف ہے۔ انگلش لٹريری ايسوسی ايشن ، شعبہ انگريزی ، جامعہ مليہ اسالميہ ، نے اس موقع کو 

ه آن الئن گرينڈ ايونٹ کا ،کے عنوان سے منايا ۔ دو روز 2020ليکسيکن  -اپنے ساالنہ ادبی فيسٹيول 
  کو کيا گيا۔ 2020اکتوبر  31اور  30انعقاد 

اکتوبر کو صبح گياره بجے پروفيسر نشاط زيدی ،صدر ، شعبہ انگريزی ، جامعہ  30افتتاحی اجالس 
مليہ اسالميہ کے استقباليہ کلمات کے ساته شروع ہوا۔ اس نے فيسٹيول کے انعقاد پر طلبا کو مبارکباد 

ر ويبنار کے تهيم کی مطابقت پر بات کی۔ انہوں نے وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر کی پيش کی او
حوصلہ افزائی اور شعبہ کی تعليمی سرگرميوں ميں مستقل دلچسپی لينے پر ان کا شکريہ ادا کيا۔ 

پروفيسر بهال نے افتتاحی سيشن کی صدارت کی ، اور ڈاکٹر جئےجيت سرکا نے فلسفيانہ کجی پر 
کی شعبہ کے پروفيسر باران فاروقی ، پروفيسر انورادها گهوش ، پروفيسر نشاط حيدر ، اور  گفتگو

  ڈاکٹر سروج کمار مہانندا کی صدارت ميں متعدد سيشنز منعقد ہوئے ۔
پر مباحثہ کے ساته ہوئی۔ اس ’ ديپليگ ‘کے دوسرے دن کی شروعات البرٹ کيموس  2020ليکسيکن 

ر رہے تهے اور ميزبان وانشيکا چاوال تهے۔ کتاب مباحثے کی کی صدارت ڈاکٹر شوبی عابدی ک
  ا لو اسٹوری نے کيا۔:ماڈيول مسٹر سدهارتها گيگو ، مصنف گارڈن آف سوليٹيٹ اينڈ مہر

جاری پروگراموں کے عالوه ، تخليقی تحريری مقابلہ ، فوٹو گرافی مقابلہ ، اور کتاب ڈيزائن مقابلہ 
ن الئن کيا گيا اور ان کا فيصلہ پروفيسر غضنفر زيدی ، صدر ، شعبہ جيسے چند پروگراموں کا انعقاد آ

فائن آرٹ ، فيکلٹی آف فائن آرٹس ، جامعہ مليہ اسالميہ نے کيا۔ جامعہ مليہ اسالميہ کے ماس 
کميونيکيشن ريسرچ سنٹر کے ڈاکٹر سہيل اکبر کے ذريعہ ايک آن الئن فوٹوگرافی مقابلہ بهی منعقد کيا 

  ا بشير کی نگرانی ميں تحريری مقابلہ کا بهی انعقاد عمل ميں آيا ۔گيا ، ڈاکٹر صب
اکتوبر کو اسٹار اسٹڈ واليڈيڈکٹوری سيشن کے ساته ہوا ، جس ميں  31دو روزه ادبی شاہکار کا اختتام 

مشہور شاعر اور مترجم رنجيت ہوسکوٹے نے شرکت کی ۔ يہ پروگرام بہترين تحقيقی مقالوں کے 
، اميترجيت ) ايم اے ، جے اين يو(ے ساته اختتام کو پہنچا ، جو اننيا پنيتويا ايوارڈ کی تقريب ک

حيدرآباد ) پی ايچ ڈی سکالر ، بی آئی ٹی ايس پالنی (، جيا سرکار ) ايم فل ، اسکالر ، ڈی يو(مکهرجی 
اے بی (، شيويش سنگه ) بی اے کے طالب علم ، دی ہيريٹيج کالج ، کلکتہ يونيورسٹی(، امان جيسوال 

    کو ديئے گئے۔) کے طالب علم ، آريا بهٹہ کالج ، ڈی يو
کو اول ) فيکلٹی آف سوشل سائنسز ، جامعہ مليہ اسالميہ (اکتوبر کو ہونے والی کتاب مباحثے الئبہ 31

ايم سی آر سی ، (کو دوم ، اور ہاشم احمد ) ايم اے کی طالبہ ، جامعہ مليہ اسالميہ (، تاجلی فاطمہ 
  تيسری پوزيشن سے نوازا گيا ۔) ميہ کو جامعہ مليہ اسال

   ميلے کا اختتام ڈاکٹر شوبی عابدی کے اختتامی کلمات سے ہوا ۔
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