
 

  
  نيشن آرڈی کو ميڈيا و عامہ تعلقات برائے دفتر

  نئی دہلی
  پريس ريليز

  2020اکتوبر  10
   

  اسکولوں ميں اردو ہندی زبان و ادب کی تدريس پر جامعہ ميں سيمنار کا انعقاد
   

جامعہ مليہ اسالميہ ،نئی دہلی اور ) آئی اے ايس ای(ڈپارٹمنٹ آف ٹيچر ٹرينگ اينڈ نان فارمل ايجوکيشن 
عظيم پريم جی يونيورسٹی ، بنگلورو کے ذريعہ اسکول کی تعليم ميں اردو ہندی زبان اور ادب سے متعلق 

  امور پر تين روزه قومی ويبنار کا انعقاد کيا جا رہا ہے ۔
   

آن الئن منعقد ہونے واال يہ سيمينار جامعہ مليہ اسالميہ کی صد سالہ تقريبات کا ايک حصہ ہے۔ سيمنار کے 
صبح گياره بجے ،جامعہ کی روايات کے مطابق تالوت  ٢٠٢٠  اکتوبر ٩تقريب کا آغاز،بروز جمعہافتتاحی 

  کالم پاک سے کيا گيا۔ اس کے بعد جامعہ کے عزائم کا عکاس ،جامعہ کا ترانہ پيش کيا گيا۔
   

، )خصوصیمہماِن (صدِرشعبہ، پروفيسر ساره بيگم نے جامعہ مليہ کی وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر
معزز مہمانان،ماہرين تعليم اور علم و ادب کا شوق رکهنے والے ديگر اشخاص اور طلباء کا باضابطہ 

   استقبال کيا۔
   

فيکلٹی آف ايجوکيشن کے ڈين پروفيسر اعجاز مسيح نے وائس چانسلر کا تعارفی کلمات کے ساته استقبال 
ر پروفيسر نجمہ اخترنے کيا، جس ميں انہوں نے کيا۔ افتتاحی خطاب جامعہ مليہ اسالميہ کی وائس چانسل

بانياِن جامعہ اور گاندهی جی کے ذريعہ ہندوستان کے مشترکہ نظريات کے بارے ميں گفتگو کرتے ہوئے 
  اس قسم کے مزيد تعاون کی ضرورت پر زور ديا۔

   
گفتگو کی، انهوں  پروفيسر دمحم اختر صديقی نے جامعہ کی اس شاندار تاريخ اور اسکے فلسفہ پر سير حاصل

  ايک مشن ايک عزم کا ذکر بڑے ہی بليغانہ انداز ميں کيا۔: نے جامعہ 
   

انوواد ‘عظيم پريم جی يونيورسٹی سے وابستہ ڈين اکيڈيمکس، پروفيسرہرديہ کانت ديوان نے اے پی يو کے
  پر روشنی ڈالی۔اور سيمينار سيريز کے تناظر پرگفتگو کرتے ہوئے عظيم پريم جی فائنڈيشن کے عزائم ’پہل

   
   افتتاحی تقريب کا اختتام،ويبينار کی کوآرڈينيٹر، پروفيسر گرجيت کور کے شکريہ کے ساته ہوا۔

   

  احمد عظيم

  ميڈيا کوآرڈينيٹر-پی ار او
   

 
 
  
 


