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ريليز پريس  
 

انعقاد کا پروگراموں متعدد ميں جامعہ سے مناسبت کی پيدائش يوم کی جی گاندهی   

اہتمام کا ليکچرز اور فيسٹيول فلم ، رن فريڈم سميت کاری شجر ميں کيمپس  

 

 متعدد آج ميں کيمپس سے مناسبت کی پيدائش يوم ويں 151 کی گاندهی مہاتما نے اسالميہ مليہ جامعہ
کيا۔ اہتمام کا پروگراموں  

 پی اے رجسٹر کے يونيورسٹی کا پروگرام جاری سے عنوان کے رن فريڈم انڈيا فٹ ميں کيمپس
 مہمان کے تقريب اور پروکٹر چيف ميں پروگرام اس کيا۔ آغاز ذريعے کے کشائی پرچم نے صديقی
 خان ايم اقرار پروفيسر اور ڈبليو ايس ڈی ، خان عالم مہتاب خان،پروفيسر اے وسيم پروفيسر اعزازی
۔ کی شرکت نے اسٹاف ٹيچنگ نان اور اساتذه ، طلباء کے يونيورسٹی سميت   

 مجيب کے يونيورسٹی اختتام کا رن فريڈم بعد کے کرنے دوره کا عالقوں کے پاس آس اور يونيورسٹی
 پررجسٹرار موقع اس چالئی۔ مہم نے اسالميہ مليہ جامعہ ، رجسٹرار جہاں ہوا پر سنٹر کميونٹی باغ
 افسران ديگر کے يونيورسٹی اور اساتذه ، ايڈوائزر سيکيورٹی ، پراکٹر چيف ، ڈبليو ايس ڈی عالوه کے
۔ ليا حصہ نے  

 عصر ہم پر زوم نے بهائی ومل مسٹر کنوينر کے) ايم پی اے اين( موومنٹس پيپلس آف االئنس نيشنل
 طلباء کے يونيورسٹی ميں جس ديا ليکچر الئن آن ايک پر موضوع کے رشتہ کا گاندهی ميں ہندوستان

کی۔ شرکت نے مالزمين اور  

 آن پوسٹر اپنا کو شرکا لئے کے جس گيا، کيا منعقد بهی مقابلہ کا بنانے پوسٹر ڈيجيٹل ايک پر موقع اس
 اين اور ايس ايس اين ، آفس ڈبليو ايس ڈی کے يونيورسٹی پروگرام يہ تها۔ گيا کہا کو کروانے جمع الئن
آيا۔ ميں عمل سے کوششوں مشترکہ کے يونٹوں سی سی  

 کا ويبنارز االقوامی بين تين پر' فلسفہ اور خياالت گاندهيائی' ميں ماه ايک گذشتہ ميں جامعہ ديں بتا
 رياستہائے لئے کے پهيالنے کو فکر گاندهيائی نے اسالميہ مليہ جامعہ جہاں ہے، چکا کياجا اہتمام



 اور) کے او آر( کوريا جنوبی ، يونيورسٹی نيشنل سيئل کے برطانيہ ، آکسفورڈ کے امريکہ متحده
ہے۔ کيا انعقاد کا پروگراموں کئی سے اشتراک کے امريکہ ، سيکرامينٹو يونيورسٹی اسٹيٹ کيليفورنيا   

 اسالميہ مليہ جامعہ سی آر سی ايم کے جے اے لئے کے کرنے پيش تحسين خراج کو گاندهی مہاتما
 سازوں فلم سے جانب کی سينٹر ۔ گئی کی نمائش کی فلموں جہاں کيا انعقاد بهی کا فيسٹيول فلم ايک نے
 ۔ گئے دکهائے درميان کے 2020 اکتوبر 2 تا ستمبر 28 بهی انٹرويو مختصر کے اسکالروں فلمی اور
 پر لنک ذيل درج جسے ہيں گئے کئے لوڈ اپ بهی پر چينل يوٹيوب آفشيلی کے يونيورسٹی پروگرام يہ

ہے۔ سکتا جا ديکها   

https://www.youtube.com/channel/UCZOGZZ8jpsnBUffIL-47UZw 

 پر وابستگی مستقل کی جی گاندهی ساته کے اسالميہ مليہ جامعہ نے اختر نجمہ رپروفيس چانسلر وائس
 ميں وقت مشکل نے جنہوں تهے ايک سے ميں روحوں نيک ان جی گاندهی کہ کہا ہوئے ڈالتے روشنی
 کی کرنے بند يونيورسٹی اور ہوئی شکار کا بحران معاشی جامعہ جب ، کی۔ پرستی سر کی جامعہ
 کروں بهی وه ميں تو پڑا مانگنا بهيک مجهے اگر لئے کے جامعہ ، کہا نے جی گاندهی تو آگئی بوبت
۔ کيا تعاون بڑا لئے کے يونيورسٹی نے انهوں يوں اور چاہئے ہونی نہيں بند يونيورسٹی ليکن گا   

 ہر تک سماج سے سياست گہرا کا جس ہے شخصيت واحد وه کی صدی ويں 20 گاندهی کہا نے انهوں
اور کاروبار ، معاشرت ، اخالقيات ، مذہب ، سياست ، تعليم يعنی شعبے  گاندهی پڑا۔ ميں وغيره تجارت 

 شخصيت کی کہاگاندهی نے انہوں تهے۔ رکهتے يقين پر نظريے کے تشدد عدم جو تهے انسان آفاقی
گی۔ رہے عالمت کی ہمدردی اور محبت ، انصاف ، صداقت ، ہمت ہميشہ لئے ہمارے  

 اپنے کو نظريے کے تعليم بنيادی کی جی گاندهی نے جس تها اداره اولين ايسا ايک اسالميہ مليہ جامعہ
 متعدد پر فلسفہ اور افکار ، زندگی کی جی اسالميہگاندهی مليہ جامعہ ديا۔ فروغ اسے اور نافذ يہاں

 شائع ذريعہ کے يونيورسٹی ، ميں ہی حال ہے۔ رہا کرتا پيش عقيدت خراج انهيں ذريعہ کے پروگراموں
 شائع شماره خصوصی ايک پر جی گاندهی نے ‘جامعہʼ جريدے ادبی بڑے ايک کے اردو والے ہونے
 سے جس ہيں شامل مضامين گئے لکهے سے تعاون کے اسکالرز عرب اور مشرقی ميں اس ہے۔ کيا

ہے۔ ملتی مدد ميں سمجهنے کو فلسفے و فکر اور شخصيت کی گاندهی  
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