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  پريس ريليز
  

   ڈاکٹر نجمہ ہيپت هللا: جامعہ مليہ اسالميہ آر سی اے کی بہترين کارکردگی ہم سب کے لئے باعث افتخار ہے
  

ہيپت هللا نے ريسی ڈينشيل کوچنگ اکيڈمی منی پور کی معزز گورنراور جامعہ مليہ اسالميہ کی چانسلر ڈاکٹر نجمہ 
  مبارکباد پيش کی۔   انتخاب پرانهيں   ميں 2019يو پی ايس سی سول سروسز   طلباء کا 30جامعہ مليہ اسالميہ کے 

  
ميں کامياب ہونے والے تمام طلبہ ، اساتذه اور اکيڈمی کے ديگر : "يونيورسٹی کو اپنے پيغام ميں ، ڈاکٹر ہيپت هللا نے کہا

ذاتی طور   يونيورسٹی کے لئے ہی نہيں بلکہ  ہوں يہ محض  ديداروں کو دل کی گہرائيوں سے مبارکباد پيش کرتیعہ
  "پر خود ميرے لئے بهی افتخار کی بات ہے۔

  
چانسلر نے اس کاميابی پر وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر اور يونيورسٹی کے ديگر عہديداران کو بهی مبارکباد پيش 

  کی۔
  

کے ذريعہ ) ايم ايچ آر ڈی(ہيپت هللا نے کہا کہ يونيورسٹی نے حال ہی ميں وزارت انسانی وسائل کی ترقی  ڈاکٹر
تشخيص ميں بهی شاندار کارکردگی کا مظاہره کيا ہے، يونيورسٹی کی يہی وه کاميابياں ہيں جو اس بات کو درشاتی ہيں 

  ۔کہ يہ اپنے بانيان کے خوابوں کو شرمنده تعبير کر رہی ہے
  

يہ يونيورسٹی کے لئےاعزاز کی بات ہے کہ ريسی ڈينشيئل کوچنگ سينٹر مختلف اداروں کے "انہوں نے مزيد کہا ، 
ہے اور ہم توقع کرتے ہيں کہ آئنده بهی اس   زير انتظام تمام مراکز ميں سب سے زياده سرکاری مالزمين پيدا کر رہی

  ۔"گی   ديکهنے کو ملے   بہتری  ميں
  

جن ميں بہت سے   سول سرونٹ تيار کيے ہيں، 230تک آر سی اے نے  2019سے لے کر  11-2010بتاتے چليں 
آئی اے ايس ، آئی ايف ايس اور آئی پی ايس ميں شامل ہيں۔ اس کے عالوه ، ديگر مرکزی اور رياستی خدمات يعنی ، 

سے  285سی ايس وغيره ميں بهی  ، اے پی ايف ، بينک پی او اور پی) گريڈ بی(سی اے پی ايف ، آئی بی ، آر بی آئی 
طلباء پہلے ہی جموں و کشمير پی سی ايس ميں  14زياده طلباء کا انتخاب عمل ميں آچکا ہے ، اس سال آر سی اے کے 

طلباء نے بی  15  طلباء يو پی پی ايس سی انٹرويو کے لئے کواليفائی ہوئے ہيں ، وہيں تقريبا 24شامل ہوچکے ہيں ، 
  انٹرويو کے لئے کواليفائی کيا ہے۔ بهی  پی ايس سی ميں

  
سی سی اينڈ (سنٹر فار کوچنگ اينڈ کيريئر پالننگ   ميں 2010يونيورسٹی گرانٹس کميشن کے ذريعہ آر سی اے کا قيام 

، جامعہ مليہ اسالميہ کے زيراہتمام عمل ميں آيا تها ، جس کا مقصد ايس سی ، ايس ٹی ، خواتين اور اقليتوں ) سی پی
کو شہری خدمات اور ديگر مسابقتی امتحانات کے لئے مفت کوچنگ اور رہائشی سہوليات فراہم کرنا تها ، کے طلباء 

  جس ميں يہ اداره مکمل طور پر کامياب ہے ۔اس مرکز ميں طلباء کا بين ملکی تحريری امتحان ميں کاميابی کے بعد
  ا ہے۔انٹرويو ميں بهی مطلوبہ نمبرات حاصل کرنے کے بعد منتخب کيا جات
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