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ايک صحت مند، مستحکم اور محفوظ زندگی کی خواہش کر تی ہوں۔ يہ کہنے   کے ليے آپ کی  سب سے پہلے ميں آپ
سنگين بيماری کے خالف کی ضرورت نہيں ہے کہ احتياطی تدابير، صحت مند عادات اور سرگرمياں مہلک وائرس اور 

تحفظ کو يقينی بنانے ميں اہم کردار ادا کرتی ہيں۔ آپ خدا کی اعلی اور بہترين تخليق ہيں۔ جسمانی، اخالقی اور جذباتی 
تندرستی کے ساته زندگی گزارنے کے لئے صحت مندانہ کاموں کيلئے موثر انداز ميں عمل کر سکتے ہيں۔ صحت سے 

کو سختی سے ہدايت دی جاتی ہے کہ ايک جگہ جمع نہ ہوں يا گروپوں ميں نہ بيٹهيں۔ بہتر  متعلق وجوہات کی بناء پر آپ
کو توانائی   ہے کہ آپ سب اپنے گهروں ميں رہيں، اپنے والدين اور سرپرستوں کا ساته پاکر آپ کے جسم، ذہن اور روح

کنے کے لئے گهروں سے باہر نہ نکليں ملے گی۔ آپ کو يہ مشوره بهی ديا جاتا ہے کہ مہلک بيماری کے پهيالؤ کو رو
 اور نا ہی لوگوں کے درميان جائيں۔ يونيورسٹی کی چهٹی ميں توسيع کا بهی امکان ہے۔
 

مہلک متعدی بيماری کا سبب بننے والے وبائی کورونا وائرس کے پهيلنے کے تناظر ميں، جامعہ مليہ اسالميہ کی 
کو مد نظر رکهتے ہويے، آپ کے اساتذه ای ميلز،   آپ کی ضرورتوںانتظاميہ نے پہلے ہی کالسيں معطل کر دی ہيں۔ 

آپ تک پہنچ رہے ہيں تاکہ درس و تدريس کی سرگرمياں ماند نہ پڑے۔ آپ   ذرائع سے  واٹس ايپ اور ديگر ذرائع کے
ل ميں کام کے اساتذه کے ساته آپ کا تخليقی اور نتيجہ خيز رابطہ يقينی طور پر باہمی وابستگی کے ساته اشتراک عم

کرنے کا فن فراہم کرے گا۔ مجهے يقين ہے کہ اس سے آپ کے اندر خوبياں اور زياده پروان چڑهيں گی، ميں جانتی ہوں 
کی آپ کی اہليتيں، خوبياں اور خصوصيات سب مل کر بہترين نتائج مرتب کريں گے۔اپنی زندگی کے تئيں آپ کا عملی، 

اس سے جامعہ مليہ اسالميہ کے کيمپس ميں يقينی   ريئر کو آگے بڑهائے گا،معاشرتی، جذباتی عمل آپ کی زندگی اور کي
 طور پر محبت اور احترام کی فضا کو فروغ دينے اور مستحکم کر نے ميں مدد ملے گی۔
 

آپ اپنی زندگی کے اہم مقام پر ہيں، آپ کا جسم مضبوط اور ذہن صاف ہے، اپنی صالحيتوں اور قابليت پر بهروسہ کرتے 
آپ کو اپنے مسابقتی عمل اور گام کو مزيد تيز کرنا ہے۔ ايک نئے جوش کے ساته اپنے خوابوں کو شرمنده تعبير ہوئے 

کرنے کے ليے عمل پيرا ہو ں، آپ يقينی طور پر کاميابی کی عالمت بن کر ابهريں گے۔ آپ کی زندگی کا ہر دن قيمتی 
خوش قسمتی کے تحائف سے مزدوری کا پهل زياده لذيذ  ہے۔ عہد کريں کہ آپ تگ و دو، جستجو ہمت سے کام ليں گے۔

ہوتا ہے۔ آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ ان لوگوں ميں سے جو عمل کو زندگی کا الزمی اور تعميری حصہ سمجهتے ہيں 
 بہترين کوشش کے حصول کے ليے کوشاں رہيں گے۔
 

عوام کی بے انتہا توقعات ہيں۔ مہلک کورونا  ہندوستان کے ايک مثالی شہری کی حيثيت سے، آپ کو اپنی قوم اور اس کے
وائرس کے پهيالؤ پر قابو پانے کے لئے ملک کی مستقل کوششوں ميں مدد کرنا آپ کا فرض ہے۔ ميری آپ سے گزارش 
ہے کہ وقتا فوقتا جاری کرده مشوروں کی تعميل کريں۔ ہماری قوم کو اس جنگ ميں فتح ياب بننا ہے جو اس مہلک 

ے خالف جنگ لڑ رہی ہے۔کورونا وائرس ک  
 
 آپ کے ليے نيک خواہشات 
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