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قومی کونسل برائے فروغ
اردو زبان نئی دہلی کے اہتمام
کردہ  32واں ُکل ہند اردو
کتاب میلہ(32۔3152 )51ءبہ اشتراک کشمیر یونیورسٹی ،میں شریک اردو طالب
سے پرنسپل کالج ہذا پروفیسر اے۔آر۔نجارنے روبرو ہوکر تاثرات جاننے کی خواہش
ظاہر کی۔اس سلسلے میں شعبہ اردو کالج ہذانے ایک مختصر مالقات کا اہتمام کالج
کانفرنس ہال میں آج  33جون 3152ءبوقت دوپہر بارہ بجے کیا۔تقریب کی کاروائی
صدر شعبہ اردو ڈاکٹر محمد حسین نے انجام دی۔شریک طالب میں شامل طالبہ رقیہ
اقبال(سمسٹر چہارم) نے اردو کتاب میلے کے حوالے سے یوں اپنے خیاالت کا اظہار
کیا:
ْْ"میں سردست پرنسپل اور شعبہ اردو کی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اردو
کتاب میلے میں شرکت کا موقع عنایت کیا ۔ کتابوں کے ایک بڑے ذخیرے کو دیکھ
کر مجھے بے حد مسرت حاصل ہوئی۔بھارت کا آئین نامی کتاب میں نے اس غرض
سے خریدی تاکہ KASکی تیاری میں معاون ثابت ہو"
صوبیہ حمید(سمسٹر پنجم) کی طالبہ نے اپنے تاثرات یوں بیان کیے:
"کتاب میلے میں شریک ہونے کو میں اپنی خوش قسمتی سے تعبیر کرتی ہوں۔کتابوں

کے انتخاب میں ہم ششدر رہ گئے کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک کتاب سامنے پڑی
تھی جی چاہتا تھاکہ ساری کتابیں سمیٹ کر گھر لے لوں۔واقعی ہماری پڑھائی کے
شوق کو یہاں مزید تقویت ملی"
عاصف حسین(سمسٹر چہارم) کے طالب علم نے یوں اپنےتاثرات کا اظہار کیا:
"اردو کتاب میلے میں شرکت کا پہال کارآمد اور مفید تجربہ میسر ہوا۔ہمارے اندر
مطالعہ ُکتب کا شوق بڑھا۔اور یوں یونیورسٹی میں داخلے کے شوق نے ابھی سے
انگڑائیاں لینی شروع کیں۔"
نادیہ حسین(سمسٹر پنجم) کے الفاظ یوں تھے:
"کتابوں کو دیکھ کر خود اہل کتاب ہونے کا شوق پیدا ہوا"
اس طرح سے شریک طلبا میں یاسر احمد (سمسٹر پنجم)،عافیہ(سمسٹر پنجم)،نگہت
رشیداور راشد منصور(سمسٹر پنجم) کے طالب نے باری باری کتابوں کی اہمیت
وافادیت کے حوالے سے اپنے دلچسپ تجربات کا اظہار کیا۔
طالب کے تاثرات کے بعد عزت ماب پرنسپل نے طالب کےعلمی شوق ،بلند
حوصلے اور پختہ ارادوں پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا۔موصوف نے موجودہ
تناظر میں کتاب اور مطالعہ کی اہمیت وافادیت پر سیر حاصل بحث کی۔اس طرح کی
سرگرمیوں کو جاری رکھنے کا عندیہ دیتے ہوئے موصوف نے اپنے بھر پور تعاون
کی یقین دہانی کی۔
تقریب کے آخر میں ڈاکٹر گلزار احمد گنائی نے شرکائے تقریب اور شعبہ اردو کی
جانب سے عزت ماب پرنسپل کو کلمات تشکر سے نوازا۔

