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  سال پورے کيے ، نئی بلنديوں تک جانے کا عہد 100جامعہ مليہ اسالميہ نے 
  

ميں شروع کئے گئے سفر کو عبور  1920اکتوبر  29جامعہ مليہ اسالميہ نے يوپی کے علی گڈه سے 
  سال پورے کر لئے۔ 100کرتے ہوئے آج 

  
صد سالہ يوم تاسيس کی تقريبات ڈاکٹر ايم اے انصاری آڈيٹوريم فورکورٹ ميں منعقد ہوئی جہاں وائس 

تر اور تقريب کے مہمان خصوصی مسٹر حامد احمد ، چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ، پروفيسر نجمہ اخ
سی ای او ہمدرڈ ليبارٹريز اور چانسلر جامعہ ہمدرڈ يونيورسٹی موجود تهے۔ اين سی سی کيڈٹس کے 

ذريعہ اعزازی گارڈ آف آنر کے بعد دونوں نے جامعہ کا پرچم لہرايا ، اس کے بعد جامعہ اسکول کے 
  ايا۔نغمی گ' يہ جامعہ کا پرچم'طلباء نے 

جامعہ مڈل اسکول کے پرنسپل دمحم مرسلين نے انصاری آڈيٹوريم کے اندر وائس چانسلر ، مہمان 
خصوصی اور ديگر معزز شخصيات کا استقبال کيا ۔ خيال رہے يوم تاسيس کی تقريب کا انعقاد جامعہ 

  مڈل اسکول کے زير اہتمام روايتی طور پر کيا جاتا ہے۔
نہ پيش کيا جس کے بعد جامعہ پر ايک مختصر فلم جو سابق طلباء کی سينئر طلباء نے جامعہ کا ترا

آواز بائٹس اور اہم شخصيات کی گفتگو پر مشتمل تهی پيش کيا اس ميں سابق کرکٹر وريندر سہواگ ، 
فلمساز کبير خان ، کنور دانش علی ، ايم پی ، لوک سبها ، جاويد علی ، سينئر ٹی وی صحافی راجديپ 

ايم ايس اے صديقی ، ) ريٹائرڈ(کمار ، تجربہ کار اداکاره شرميال ٹيگور ، جسٹس سرڈسائی ، رويش 
، ہندوستانی ہاکی کے کهالڑی ) ريٹائرڈ آئی ايف ايس(جے ايم آئی وی سی مسٹر شاہد مہدی سابقہ 

    ديويش چوہان وغيره شامل تهے۔
سوشل ڈسٹينسنگ کا  کی صورتحال کو مد نظر رکهتے ہوئے انصاری آڈيٹوريم کے اندر 19کووڈ ۔

  خيال رکهتے ہوئے بہت ہی محدود اجتماع کی اجازت دی گئی۔
معزز چانسلر ، اجمعہ مليہ اسالميہ اور منی پور کی گورنر ڈاکٹر نجمہ ہيپت هللا نے اپنے ريکارڈ شده 

ويڈيو پيغام کے ذريعہ حاضرين سے خطاب کيا جس ميں اس سنگ ميل کو حاصل کرنے پر 
  کباد پيش کی۔يونيورسٹی کو مبار

اس موقع پر جامعہ مليہ اسالميہ کے وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے اپنے خطاب ميں کہا کہ 
جامعہ مليہ اسالميہ ايک انوکها اداره ہے جو کر دکهانے پر يقين رکهتی ہے ، اس لئے يہ سستی اور 

ديد ترين تعليمی مقاصد کاہلی کو پرے رکهتی ہے۔ يہی وجہ ہے کہ وه قوم اور برادری کے طے شده ج
  اور نظريات کے حصول ميں اپنی تمام تر رنگا رنگی اور تنوع کے ساته آگے بڑه رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ جامعہ نے اپنے تمام پيراميٹرز ميں حتمی بہتری کے لئے موجوده انسانی اور مادی 
ين کام کيا ہے اور اس وسائل کے زياده سے زياده استعمال کے ساته اپنی صالحيت کے مطابق بہتر

کے طلباء ، اساتذه اور يہاں کام کرنے والے ارکان اس کو آگے ليجانے کے لئے مستقبل تگ و دؤ کر 
  رہے ہيں ۔

پروفيسر اختر نے کہا کہ يونيورسٹی نے مشترکہ تعليم اور صحت مند سماج اور باہمی ترقی کے 
ميں سوچنا پسند کرتی ہے جہاں خواتين  جامعہ ايک ايسے معاشرے کے بارے"نظريہ کو قبول کيا ہے۔ 



کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے اور ان کی دلچسپی پيدا کرنے کے تمام مواقع ملتے ہيں، جس ميں 
   کسی بهی طرح کے امتيازی سلوک نہيں کيا جاتا۔

يونيورسٹی کے علمی و تحقيقی کارناموں کے بارے ميں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ابتايا کہ يو جی 
سی نے يونيورسٹی کو غير ملکی زبانوں ، اسپتال مينجمنٹ اور ہاسپيس اسٹڈيز ، ڈيزائن ،جدت طرازی 

  اور ماحولياتی علوم کے نئے ابهرتے ہوئے عالقوں ميں چار شعبے کهولنے کی اجازت دی ہے۔
کی وجہ سے صد سالہ تقريبات کا انعقاد کم سے کم  19پروفيسر اختر نے يہ بهی کہا کہ کووڈ ۔

اضری کے ساته کيا گيا ہے ليکن يہ پورے سال جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جن پروگراموں کو ح
  کی صورتحال پر قابو پانے کے بعد عمل ميں الئے جائيں گے۔ 19شامل نہيں کيا گيا ہے وه کووڈ 

اب صد سالہ يوم تاسيس کے لئے جامعہ مليہ اسالميہ کو مبارکباد پيش کرتے ہوئے مہمان خصوصی جن
حامد احمد نے کہا کہ دونوں ادارے ميڈيکل اور يونانی کالجوں اور اسپتالوں کے قيام ميں تعاون کر 

سکتے ہيں۔ انہوں نے جامعہ اسکولوں کی مدد کرنے اور ہمدرڈ نيشنل فاؤنڈيشن کے توسط سے جامعہ 
  ميں حکيم عبدالحميد چيئر کے قيام کی بهی پيش کش کی۔

وفيسر نجمہ اختر نے جامعہ برادری کو صد سالہ يوم تاسيس کی مبارکباد قبل ازيں ، وائس چانسلر پر
  پيش کی۔

افتتاحی تقريب کا اختتام صد سالہ تقريبات کے چيف کوآرڈينيٹر پروفيسر زبير مينائی کے کلمات 
  تشکرسے ہوا۔

ف يونيورسٹی آ'تقريب ميں جامعہ کے الگ الگ اسکولوں کے طلباء نے اپنے فن کا مظاہره کيا ،   
کے عنوان سے ايک نمائش ميں يونيورسٹی کی عظيم تاريخ کو اجاگر کرنے والی نادر نسخے ' ميکنگ

، تصاوير ، دستاويزات ، کتابيں اور خطوط دکهائے گئے، ساته ہی مشاعره اور کوی سميلن کا بهی 
  اہتمام کيا گيا۔

  احمد عظيم
  ميڈيا کوآرڈينيٹر-پی ار او

  
 


