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  پريس ريليز
جامعہ مليہ اسالميہ سے تعلق رکهنے والے نينو سائنس کے دو محققين وزير اعظم ريسرچ فيلوشپ 

  کے لئے منتخب) پی ايم آر ايف(
  

جامعہ مليہ اسالميہ کے لئے يہ فخر کی بات ہے کہ اس کے دو ريسرچ اسکالرز محترمہ ماريہ خان 
ڈرائيو  2020مئی    )سی اين اين(اور محترمہ آبگينہ شبير ، سينٹر فار نينو سائنس اينڈ نينو ٹکنالوجی 

تخب ہوئے کے لئے من) پی ايم آر ايف(کے ليٹرل انٹری زمرے کے تحت وزير اعظم ريسرچ فيلوشپ 
  ہيں۔

ڈاکٹر اورنگزيب خرم حافظ ، سينٹر برائے نينو سائنس اينڈ نينوٹيکنالوجی کے آفيشل ڈائريکٹر نے بتايا 
،  000کہ پی ايم آر ايف کے ايک حصے کے طور پر دونوں محققين کو پہلے دو سالوں ميں 

شپ مل روپے کی فيلو 80،000روپے ، چوتهے سال  75،000روپے ، تيسرے سال کے لئے 70
روپےمليں گے ، يعنی ہر فيلو کو دو الکه روپئے  80،000جائے گی۔ اور پانچويں سال کے لئے بهی 

   بنتی ہے مليں گے ۔) الکه روپئے  10جس کی ماليت پانچ سال ميں تقريبا (ساالنہ 
ور جامعہ مليہ اسالميہ کے وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے دونوں محققين کو مبارکباد پيش کی ا

اميدجتائی کہ اس سے يونيورسٹی کے ديگر طلبا بهی تحقيق ميں بہتر کارکردگی کا مظاہره کريں گے۔ 
انہوں نے مزيد کہا کہ جامعہ مليہ اسالميہ عمده مقام کا حامل ہے اور اپنے طالب علموں کو اعلی بلندی 

  کے حصول کے لئے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پوری کوشش کر تی ہے۔
پر    ملٹی فکشنل ہائبرڈ نينوميٹريل پر مبنی بائيو سنسر کے لئے صحت کی کارکردگی"ن کاکام ماريہ خا

مبنی ہوگاجبکہ آبگينہ شبير جو پروفيسر ايس ايس اسالم کی نگرانی ميں پی ايچ ڈی کر رہی ہيں، ان کا 
۔دونوں پر ہے " لی آئن بيٹريوں کے لئے اعلی کارکردگی پر مشتمل انوڈ ميٹريل کی تياری "کام 

اسکالرز کے تحقيق سے صرف سائنس ہی نہيں بلکہ عام لوگوں کو بهی فائده ہوگا اور انهيں بهی جو 
    اس ميدان ميں برسوں سے کام کر رہے ہيں ،سوچنے سمجهنے کے لئے ايک نيا زاويہ ميسر آئے گا ۔

مليہ اسالميہ کے  اس کاميابی کے لئے پروفيسر اے کيو انصاری ، ان کی ٹيم اور سی اين اين ، جامعہ
  ديگر عملے کے ممبروں نے سخت محنت کی۔

اسکيم کو ملک کے مختلف اعلی تعليمی اداروں ميں تحقيق ) پی ايم آر ايف(وزير اعظم کی ريسرچ فيلو 
سے   کے معيار کو بہتر بنانے کے لئے تيار کيا گيا ہے۔ پرکشش فيلو شپ کے ساته يہ اسکيم تحقيق

افزائی کرتی ہے بلکہ ان کے خياالت کی قدر بهی کرتی ہے تاکہ وه وابستہ افراد نہ صرف ہمت 
  کے بجٹ ميں کيا گيا تها۔ 19-2018يکسوئی کے ساته اپنا کام کر سکيں ۔ اس اسکيم کا اعالن 

  احمد عظيم
  ميڈيا کوآرڈينيٹر-پی ار او
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