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 پریس ریلی   
اتھن منعقد کیا  واکاتھن۔می 

 
 بیداری چوکیس ہفتہ:جامعہ ملیہ اسالمیہ ن

                
ائریکتر پروفیرسوسیم احمد خان یک جامعہ ملیہ اسالمیہ نے اپنے ڈگیمز اینڈ اسپورٹس آفس،                 

اتھن منعقد کیا۔قابل ذکر ہے  نگرانے میں بیداری چوکیس ہفتہ)وی اے ڈبلیو( ےک حےص ےک طورپر واکاتھن۔متں
اکتیس اکتوبر دوہزار بائیس ےس چھے نومتر دوہزار بائیس تک یونیورسئر بیداری چوکیس ہفتہ مناریہ 

۔بیداری  چوکیس ہفتہ ےس متعلق پیغام کو عام کرنے ےک لیں این ایس ایس رضاکاروں،یونیورسئر میں ہے
اسپورٹس ےس وابستہ لوگوں،تدرییس اور غتں تدرییس عمےل ےک بشمول اسکول ےک طلبا اپنے ہاتھوں میں بیتے 

 پکڑے ہونی تھے۔
 

ے الجعفری،مسجل جامعہ ملیہ اسالمیہ                  نے جامعہ اسکول کیمپس ےس پروفیرس ناظم حسیں
۔وہاں  اتھن کو ہر ی جھنڈی دکھانی جو ایم اے ےک پٹودی اسپوٹس کمپلیکس پر جاکر ختم ہونی واکاتھن۔متں

،شیخ الجامعہ،جامعہ ملیہ اسالمیہ اورپروفیرس اعجاز مسیح چیف ویجیلنس آفیرس)یس  پروفیرس نجمہ اخت 
ک اتھن ےک شر ا مےل۔وی او(جامعہ ملیہ اسالمیہ واکاتھن۔متں  

 
ورت ہے کیوں                   شیخ الجامعہ نے اپئے تقریر میں کہا کہ ہم میں ےس ہر ایک کو چوکنا رہنے یک ضے
۔مجھے امید ہے کہ ہمارے طلبا کردار ےک اعتبار ےس اس قدر  کہ اس یک ابتدا ہماری اپئے ذات ےس ہون  ہے

 ا
ے
 یک صعوبتوں کا مقابلہ کریں ےک

ے
 کہ وہ زندیک

ے
۔بلند ہوں ےک

ے
 برس کریں ےک

ے
ور ایمان داری ےک ساتھ زندیک  

 
پروفیرس اعجاز مسیح،یس وی او،جامعہ ملیہ اسالمیہ بیداری چوکیس ہفتہ ےک مقصد یک                 

۔  میں ایمان داری یک اہمیت بیھ بتانی
ے

 وضاحت یک اور سماجر زندیک
 

ی اینڈ چ                 ، جامعہ ملیہ پروفیرس سنجر سنگھ،ڈین،فیکلئر آف ڈینٹستر ے اسپورٹ کمیئر یتی میں
کا کو ایمان داری کا حلف دالیا۔ اتھن ےک شر  واکاتھن۔متں

 اسالمیہ نے
 

 یافتہ ملک بننے ےک لیں بدعنوانے ےس پاک ’سال رواں ےک چوکیس بیداری ہفتہ کا مرکزی خیال                 
 
ترق

تھا“ بھرشٹا چار مکت بھارت۔وکست بھارت‘ہندوستان  

 
،گیمز اینڈ اسپورٹس،جامعہ ملیہ اسالمیہ اور ان یک ٹیم                  ،ڈپئر ڈائریکتر پروفیرس وقار اے۔صدیق 

ےک لیں سخت جانفشانے ےس کام کیا تھا۔پروفیرسوسیم احمد   نے اس پروگرام کو کامیانر ےس منعقد کرانے 
شکر ےک ساتھ پروگرام اختتام خان،ڈائریکتر آفس آف دی گیمز اینڈ اسپورٹس،جامعہ ملیہ اسالمیہ ےک اظہار ت

 پزیر ہوا۔
 ا
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