
 

 
  

  تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيٹرآفس
   جامعہ مليہ اسالميہ

  نئی دہلی
    2020دسمبر  11

  پريس ريليز
  
    جامعہ مليہ اسالميہ ميں پولر ريسرچ ميں چيلنجوں اور مواقع پر ويبينار کا اہتمام  
  

کو يونيورسٹی کے صد سالہ تقريبات کی مناسبت سے  2020دسمبر  10جامعہ مليہ اسالميہ دہلی نے 
جامعہ   کے موضوع پر ايک ويبينار کا انعقاد کيا۔ ويبينار ميں" پولر ريسرچ ميں چيلنجز اور مواقع"

دوستان مختلف يونيورسٹيوں کے طلباء اور طالبات کے عالوه ہن/ مليہ اسالميہ اور ديگر انسٹی ٹيوٹ 
  سے زياده شرکاء نے حصہ ليا ۔ 700گوشوں سے 

  
پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ مہمان خصوصی تهيں اور پروفيسر 

عزيزالدين خان ، سائيکو فزولوجی ليبارٹری ، شعبہ انسانيات و سماجی علوم ، آئی ٹی بمبئی مہمان ذی 
۔ مسٹر مرزا جاويد بيگ ، سائنس دان جی اور گروپ ڈائريکٹر وقار کی حيثيت سے شريک تهے

، نيشنل سينٹر برائے پولر اينڈ اوشين ريسرچ ، اين سی پی او آر ) انٹارکٹک آپريشن اينڈ، انفراسٹرکچر(
) جی او آئی(، گوا اور ڈاکٹر پربير گهوش دستيدار ، سينئر سائنس دان اور مشير ، وزارت ارته سائنس 

  موجود تهے۔
  

اپنے افتتاحی خطاب ميں پروفيسر نجمہ اختر نے ويبنار کے موضوع کی تعريف کرتے ہوئے کہا کہ 
عموما ايسے موضوعات پر کم ہی بوال جاتا ہے۔ ايک بار دور دراز اور الگ تهلگ سمجهے جانے کے 

ا بعد ، پولر خطے اب عالمی سطح پر سياسی ، معاشرتی ، معاشی تحفظ اور جيو پوليٹيکل گفتگو ک
حصہ ہيں۔ ان خطوں ميں بہت سے اسٹيک ہولڈرز ہيں جن ميں حکومتيں ، کارپوريشنز ، ماحوليات کے 
ماہر ، سائنس دان اور دائيں گروپ کے افراد شامل ہيں۔ لہذا ، اس شعبے کو ہر پہلو سے صحيح طور 

جزيہ پر سمجهنے کی ضرورت ہے۔ اس حقيقت کے لئے پولر عالقوں سے متعلق تحقيق اور پاليسی ت
کی ضرورت ہے جو اب پہلے سے کہيں زياده ہے۔ انہوں نے مزيد کہا کہ ويبنار ابهرتے ہوئے 

سائنسی طبقے کے لئے قطبی تحقيق کے ابهرتے ہوئے اور چيلنجنگ عالقے ميں مستقبل کے دائره 
  کار ، موقع اور اداره جاتی تعاون کے بارے ميں تفصيلی معلومات فراہم کرے گی۔

  
نے جامعہ مليہ اسالميہ کی کاميابی کی کہانی پر بهی اطمينان کا اظہار کيا جو اب  پروفيسر اختر

مرکزی جامعات ميں سرفہرست ہے اور انہوں نے جامعہ برادری سے گزارش کی کہ وه اسے دنيا کی 
  ممتاز يونيورسٹی ميں شامل کرنے کے لئے مزيد محنت کريں۔

  
س پروگرام کے اولين اور کليدی محرک قوت رہے ہيں مہمان ذی وقار پروفيسر عزيزالدين خان جو ا

نے پولر اسٹڈيز کی مناسبت کی بات کی، وہيں مرزا جاويد بيگ ، اور ڈاکٹر پربير گهوش دستيدار نے 



بهی خطاب کيا ۔دونوں ماہر مقررين مرزا جاويد بيگ ، اور ڈاکٹر پربير گهوش دستيدار نے قطبی 
   تاثر کن گفتگو کی۔تحقيق پر بہت ہی دلچسپ ، دلکش اور م

  
شرکا کو مجازی سفر بهی کرايا گيا جس ميں دو تحقيقی مراکز بهارتی اور مائتری شامل ہيں۔ اس موقع 

پر مقررين نے پولر عالقوں کے مختلف پہلوؤں ، تحقيقی سرگرميوں ، آئنده کے دائره کار ، قطبی 
  ۔مطالعات کے لئے مالی اور اداره جاتی تعاون کی بهی وضاحت کی 

  
مرحوم ڈاکٹر سيد ظہور قاسم ، اور جامعہ مليہ اسالميہ کے سابق وائس چانسلر ، جو ہندوستانی قطبی 

ميں ہندوستان کی  1981قدر و منزلت کی نگاه سے ديکهے جاتے تهے اور جنهوں نے    پروگرام ميں
وصی ميں پولر سائنس کے ايک خص 2019پہلی انٹارکٹک مہم کی کاميابی کے ساته قيادت کی۔ سنہ 

شمارے ميں ہندوستانی قطبی پروگرام ميں ان کی شراکت کے لئے انہيں ياد کيا گيا اور تجويز پيش کيا 
گيا کہ ماحولياتی سائنس کا نيا شعبہ پروفيسر ايس زيڈ کے نام سے موسوم کيا جائے تاکہ ان کی خدمات 

   کا خاطر خواه اعتراف ہو سکے ۔
  
کها گيا جس کو پروفيسر زاہد اشرف ، ڈائريکٹر ريسرچ اور اس موقع پر سوال جواب کا بهی سيشن ر  

  سول انجينئرنگ ڈيپارٹمنٹ کے پروفيسر قمرالحسن نے سنبهاال ۔
  

پروگرام کے کنوينر پروفيسر کفيل احمد ، ڈائريکٹر ريسرچ تهے جبکہ ايم ٹيک موحولياتی سائنس کی 
   طالبہ زرين فاطمہ نظامت کے فرائض انجام دے رہی تهيں ۔

  
  ويبنار کا اختتام ويبنار کے کوآرڈينيٹر پروفيسر قمرالحسن کے کلمات تشکر کے ساته ہوا۔

  
  احمد عظيم

  ميڈيا کوآرڈينيٹر-پی ار او
  
  

 


