
 

 
  
  
  

 
  

  دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن

  جامعہ مليہ اسالميہ

  2020اگست  15

  پريس ريليز
  

ميں سنسکرت،اردو،ہندی،انگريزی، فارسی ‘ مشاعره جشن آزادی‘جامعہ کے 
  زبانوں ميں بهی پيش کئے گئے کالم   اور عربی

  

مشاعره جشن ‘اسالميہ نے   جامعہ مليہ  کی مناسبت سے  آزادی  يوم  ويں 74
انعقاد کيا۔ اس مشاعرے کی    مشاعره کا   عنوان سے ايک ورچول  کے  ‘آزادی

سب سے خاص بات يہ رہی کہ اس ميں اردو،ہندی،انگريزی کے عالوه 
  گئے۔   کالم پيش کئے   ميں بهی  زبانوں  سنسکرت، فارسی اور عربی

مشاعره کی    نجمہ ہيپت هللا  ڈاکٹر  گورنر اور جامعہ کی چانسلر  نی پور کیم
نجمہ اختر نے   پروفيسر   وائس چانسلر  تهيں۔ جامعہ کی   مہمان خصوصی

  فرمائی ۔  صدارت

اس مشاعره کی ايک خاص بات يہ بهی رہی کہ اس ميں سبهی شعراء جامعہ 
خدمات انجام دے   ں اپنیتهے جو يونيورسٹی کے مختلف شعبوں مي  کے  ہی

  رہے ہيں ۔

جامعہ کے شعبہ اردوکے پروفيسر اور مشہور شاعر شہپر رسول اس مشاعره 
   کے کنوينر تهے۔

وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے مہمان خصوصی کا ستقبال کيا   جامعہ کی
يوم آزدای کی مبارک باد پيش کی ۔ انہوں نے کہا کہ کو    ويں74اور سبهی کو 

  ايسے خوشگوار پل مشکل سے نصيب ہو رہے ہيں۔   وبا کی وجہ سے  ارون

اين آر آئی ايف رينکنگ ميں جامعہ کا ٹاپ ٹين دانش   انہوں نے يہ بهی کہا کہ
مرکزی يونيورسٹيوں کی   کی لسٹ ميں آنا اورايم ايچ آر ڈی کے ذريعے  گاہوں

  کی بات ہے۔ کا نام نماياں رہنا ہم سب کے لئے فخر  کارکردگی ميں جامعہ



نجمہ ہيپت هللا نے   ڈاکٹر  مہمان خصوصی  مشاعره شروع ہونے سے پہلے
ديتے ہوئے کہا کہ انہيں   کی مبارک باد  يوم آزادی  ويں74کو   بهی سبهی

  کر رہا ہے۔   مظاہره  خوشی ہے کہ جامعہ اتنا اچها

اور   ا تهاکردار ادا کي  انہوں نے کہا کہ آزادی کی لڑائی ميں جامعہ نے بہت اہم
  بہت اونچا ہے۔  اسی وجہ سے اس کا مقام

سے جامعہ کے بہترين ' نشانک'انہوں نے بتايا کہ وزير تعليم رميش پوکهلایر 
کار کردگی کو ليکر انکی بات ہوئی تهی اور انہوں نے بهی جامعہ کے بہترين 

  کا اظہار کيا تها ۔  پر خوشی  مظاہره

خواہش اور اميد ہے کہ آنے والے دنوں ميں نے کہا انکی يہ    ڈاکٹر ہيپت هللا 
اور پوری دنيا ميں اس اداره    ميں مزيد بہتری آئے گی   جامعہ کی کارکردگی

  کا نام روشن ہوگا ۔
  

  احمد عظيم 

  ميڈيا کوآرڈينيٹر-پی ار او  
  

 


