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جامعہ ميں ہندی ديوس پرتقريب کا انعقاد
جامعہ مليہ اسﻼميہ ميں آج سے ،ہندی دوس پکهواڑا کی مناسبت سے ايک تقريب کا افتتاح عمل ميں
آيا۔  14ستمبر کا دن مرکزی حکومت سے وابستہ سبهی اداروں کے ليے کافی اہم ہوتا ہے کيونکہ اس
دن کو ہندی ديوس کے روپ ميں منايا جاتا ہے۔ بتاتے چليں کہ  14ستمبر  1949کو دستور ساز
اسمبلی نے ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر اپنايا تها۔
اس کے پيش نظر  ،جامعہ کے ہندی سيل کے ذريعہ  01ستمبر  2020سے لے کر  15ستمبر 2020
تک ہندی پندره تک تقريبات کا اہتمام کيا جارہا ہے۔
ہندی پکهواڑه کا افتتاح پروفيسر کا افتتاح ونود کمار مشرا  ،جنرل سکريٹری  ،عالمی ہندی سيکرٹريٹ
 ،ماريشيس نے کيا ۔ جامعہ کے وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر اس تقريب کی مہمان خصوصی تهيں
اور يونيورسٹی کے رجسٹرار  ،مسٹر اے پی۔ صديقی ،مہمان ذی وقار کی حيثيت سے موجود تهے۔
ہندی پکهواڑا افتتاحی پروگرام ميں پروفريسر ايس۔ اسدالدين ،ڈين ،عمرانيات و لسانيات ،پروفريسر اندو
ويريندرا ،شعبہ ہندی کی صدر ۔ جےپرکاش نارائن ،شعبہ سنسکرت ۔ شيليش شکل ،چيف ايڈيٹر ٓ‘سرجن
آسٹريليا‘ کے ساته ساته جامعہ کے بہت سے افسران  ،کارکنان اور طلباء نے اس ميں بڑه چڑه کر
حصہ ليا۔
پروگرام کا آغاز رجسٹرار کے استقباليہ خطاب سے ہوا۔ پروگرام ميں  ،ہندوستان کے سابق صدر ،
شری پرنب مکهرجی کے انتقال پر دو منٹ کی خاموشی اختيار کرکے انهيں خراج عقيدت بهی پيش کيا
گيا ۔ اس کے بعد ،وائس چانسلر نے خطاب کيا۔ يہ پروگرام جامعہ کے ہندی آفيسر ڈاکٹر راجيش کمار
'ماجهی' نے کيا۔ پروگرام کو تکنيکی تعاون ايف ٹی کے  ،سی آئی ٹی نے ديا۔
پروگرام سے متعلق ديگر انتظامات جناب نديم اختر  ،جناب عادل علی اور جناب ﷴ اعجاز نے انجام
دئے۔
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