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مرکزی وزير تعليم کے ہاتهوں جامعہ مليہ اسﻼميہ کی نئی تعمير شده اسکول آف ايجوکيشن بلڈنگ کا
افتتاح
مرکزی وزير تعليم جناب رميش پوکه﷼ 'نشانﮏ' نے آج ويڈيو کانفرنسنگ کے ذريعہ فيکلٹی آف
ايجوکيشن جامعہ مليہ اسﻼميہ کی نئی تعمير شده عمارت کا افتتاح کيا۔ يہ عمارت پنڈت مدن موہن مالويہ
نيشنل مشن اسکيم )پی ايم ايم ايم اين ايم ٹی ٹی( کے تحت فراہم کرده گرانٹ کے ذريعے تعمير کی گئی
ہے۔
وائس چانسلر جامعہ مليہ اسﻼميہ پروفيسر نجمہ اختر نے ڈين آف فيکلٹی  ،شعبہ جات کے سربراہان ،
رجسٹرار مسٹر اے پی صديقی )آئی پی ايس(  ،کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر ناظم ايچ جعفری  ،اساتذه اور
ديگر عملہ کے ممبران کی موجودگی ميں مہمان خصوصی کا استقبال کيا۔
پروفيسر اختر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پہلے معزز وزير تعليم کو نئی عمارت کی تعمير
کے لئے مالی تعاون فراہم کرنے پر شکريہ ادا کيا اور نئی عمارت ميں آئی سی ٹی انفراسٹرکچر اور
ديگر سازوسامان کی فراہمی ميں مزيد تعاون کی درخواست کی۔
وائس چانسلر نے مزيد کہا کہ جامعہ مليہ اسﻼميہ نئی ايجوکيشن پاليسی )اين ای پی(  2020کے
منصوبوں اور پروگراموں کو عملی جامہ پہنانے کے لئے اپنی پوری کوشش کرے گی جو کہ فطری
اعتبار سے مکمل اور کثير الشعبہ ہے۔ نئی تعليمی پاليسی طلباء کے لئے اعلی تعليم کے شعبے ميں
نئے مواقع پيدا کرے گی۔
انہوں نے مزيد کہا کہ جامعہ مليہ اسﻼميہ کو ميڈيکل کالج کم اسپتال کے قيام کے لئے حکومت کے
تعاون کی ضرورت ہے کيونکہ يونيورسٹی کے آس پاس کوئی سرکاری اسپتال نہيں ہے۔ انہوں نے
اميد ظاہر کی کہ وزارت تعليم مستقبل قريب ميں يونيورسٹی کے اس ديرينہ مطالبے پر غور کرے گی۔
يونيورسٹی کا عملہ اور آس پاس کے عﻼقوں ميں رہنے والے افراد کوويڈ کے وقت خاص طور پر
سرکاری اسپتال کی ضرورت محسوس کررہے ہيں۔
معزز وزير تعليم شری رميش پوکه﷼‘نشانﮏ’نے جامعہ برادری کو نئی عمارت کے لئے مبارکباد
پيش کی۔ اپنے خطاب ميں انہ وں نے کہا کہ جامعہ اپنے صدی سال ميں داخل ہو چکی ہے اور يہ ہم
سب کے لئے افتخار کی بات ہے کہ تمام ترچيلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے يہ اداره ملﮏ کے اعلی
دانش گاہوں ميں نمياں مقام بنا چکی ہے۔ انہوں نے اس کاميابی کا سہرا يونيورسٹی کے اساتذه کو ديا۔
يونيورسٹی امور کی انتظاميہ ميں وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر اور ان کی ٹيم کی کاوشوں کی
تعريف کرتے ہوئے شری پوکه﷼ نے کہا کہ وقت ضائع کيے بغير جامعہ مشن کے انداز پر کام کر

رہی ہے اور اچهے نتائج ان کوششوں کی عکاس ہيں۔ انہوں نے اميد کا اظہار کرتے ہوئے کہا جامعہ
مستقبل ميں بهی اميد کا مرکز بنی رہے گی۔
معزز وزير نے وائس چانسلر کو يقين دہانی کرائی کہ وه يونيورسٹی کی مزيد ترقی کے لئے ان کی
طرف سے طلب کی جانے والی ہر درخواست پر ان کی وزارت غور کرے گی۔
قبل ازيں پروفيسر اعجاز مسيح  ،ڈين  ،فيکلٹی آف ايجوکيشن نے نئی عمارت کے بارے ميں ايﮏ
مختصر تعارف پيش کيا۔ پروگرام کا اختتام مسٹر اے پی صديقی )آئی پی ايس(  ،رجسٹرار ،جامعہ مليہ
اسﻼميہ کے کلمات تشکر کے ساته ہوا۔
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