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 پریس ریلی   
 اے،چنئی ےک  

ی
ما او ٹ جامعہ ملیہ اسالمیہ این یس یس نوجوان سارتھک شر

 لی  منتخب
  

 حال یہ میں ایس ایس بی انٹر ویو پاس کرےک                    
ما نے این یس یس نوجوان سارتھک شر

ی( میں مورخہ 
 اے( چنئی میں باونویں کورس )این یس یس اسپیشل انٹر

آفیرس س ٹریننگ اکیڈیم )او بر
۔ وہ جامعہ ملیہ اسالمیہ ےک شعبہ قانون کا سابق طالب علم)سال  پندرہ اکتوبر کو جوائن کیا ہے

۔ ہ تا دوہزار بائیس بیچ( ےک طالب علم رہ چےک ہیں
  دوہزار سٹر

، چار دہیل بن این یس یس ےک تحت جامعہ ملیہ اسالمیہ ےک سینٹی سار                    ما نے تھک شر
ڈویژن )آریم( میں بطور این یس یس نوجوان اپنا نام لکھوا یا تھا۔جامعہ میں قانون یک پڑھابی کرتر 

ےک لیں ‘ یس’شٹیفکٹ کورس کیا تھا۔ انھوں نے این یس یس شٹیکفٹ ‘ یس’اور ‘ بی ’  ہوتی انھوں نے 
دوہزار اکیس میں منعقدہ امتحان میں اے گریڈ حاصل کیا تھا۔سال   

 وایل تربیت میں ہمیشہ                 
ما نے یونیورسئر یک طرف ےس این یس یس یک دی جانے سارتھک شر

 ےس شامل ہوتر تھے اور این یس یس یک 
ی
 وایل پریڈ میں باقاعدیک

ےس دلچسئی یل تیھ۔وہ ہفتہ وار ہوتے
ما میں با  چیت یک صالحیت اچیھ تیھ جس  دیگر شگرمیوں میں   بیھ حہہ لیےر تھے۔سارتھک شر

کا مختلف لگیے واےل کیمپوں میں مظاہرہ کرتر تھے۔سارتھک نے ساالنہ تربیئر پروگراموں ےک عالوہ 
( میں بیھ حہہ لیا تھا۔انھوں نے  نرمدا ٹریکنگ کیمپ،ایک بھار  شیشٹھ بھار  )ای بی ایس بی

یس کیمپ میں بیھ حہہ لیا تھا۔یونیورسئر یوم تاس  

ما                   انڈین آریم میں سارتھک شر
،شیخ الجامعہ،جامعہ ملیہ اسالمیہ نے پروفیرس نجمہ اخٹر

 پر مرس  کا اظہا رکیا ہے اور ان تمام این یس یس ےک اہل کاروں کو مبارک باد دی ہے 
ےک منتخب ہوتے

 ان یک تربیت میں اہم رول ادا کیا 
۔انھوں نے یہ بیھ اجاگر کیا کہ این یس یس نوجوانوں   جنھوں نے ہے

۔  ڈھانچہ موجود ہے
 یک تربیت ےک لیں یونیورسئر میں عمدہ سہولیابر
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