دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن
نئی دہلی
پريس ريليز
 29ستمبر 2020
جامعہ اورامريکہ کے کيليفورنيا اسٹيٹ يونيورسٹی نے 'گاندهيائی فکر اور فلسفہ' پر ايک ويبينار کا
اہتمام کيا۔
جامعہ مليہ اسﻼميہ نے کيليفورنيا اسٹيٹ يونيورسٹی  ،سيکرامنٹو  ،امريکہ کے ساته مل کر  ،آج
'گاندهيائی فکر اور فلسفہ' پر ايک ويبنار کا اہتمام کيا ۔ مہاتما گاندهی کی  150ويں يوم پيدائش کے
موقع پر  ،اس ويبنار سيريز کو گاندهی کے فکر اور فلسفے کو پوری دنيا کے دانشوروں ميں پهيﻼنے
کے لئے يونيورسٹی گرانٹ کميشن کی مجوزه اسکيم کے ايک حصے کے طور پر اس ويب نار کا
اہتمام کيا جا رہا ہے۔
يہ اس طرح کی تيسری سيريز ہے۔ اس سے قبل  ،جامعہ نے آکسفورڈ يونيورسٹی  ،برطانيہ اور ايس
اين يو  ،جنوبی کوريا کے ساته مل کر اسی موضوع پر ايک ويبنار کروايا تها۔
مہمان خصوصی مسٹر رابرٹ ايس نيلسن  ،کيليفورنيا اسٹيٹ يونيورسٹی  ،سکريمنٹو  ،امريکہ کے
صدر اور اسی يونيورسٹی کے شعبہ ماحولياتی مطالعات کے پروفيسر اجے ايس سنگه مہمان ذی وقار
تهے۔ انہوں نے 'گاندهی اينڈ دی يو ايس انوائر منٹل مومنٹ ' پر ايک پر مغز مقالہ پيش کيا۔
جامعہ کے وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے ويبنار کی صدارت کی اور مہمان خصوصی  ،اہم
اسپيکر اور ديگر معززين کا استقبال کيا۔ اپنے افتتاحی خطاب ميں  ،انہوں نے کہا کہ يہ ويبنار باہمی
تعاون کی شراکت کا نتيجہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ گاندهی جی کے ماحوليات سے متعلق ان کے نظريات سياست  ،معيشت  ،صحت اور
ترق ی سے متعلق ہيں۔ سب سے دلچسپ بات يہ ہے کہ گاندهی کی تحريروں اور تقارير ميں "ماحوليات"
اور "ماحوليات" کے تصورات کبهی ظاہر نہيں ہوئے  ،پهر بهی انہيں گہری ماحولياتی حساسيت اور
ہندوستان اور بيرون ملک ماحولياتی تحريکوں پر اپنی سوچ کے حامل ايک مفکر کے طور پر ديکها
جاتا ہے۔
پروفيسر اجے ايس سنگه نے کہا کہ ماحولياتی نقل و حرکت کے بعد امريکہ ميں کافی کچه بدﻻ ہے۔
ان کے مطابق  ،گاندهی جی نے ماحولياتی سوچ کے لئے ايک نظريہ پيش کيا تها اسے عام کرنے کی
ضرورت ہے۔
پروفيسر رابرٹ نيلسن نے جامعہ اور کيليفورنيا اسٹيٹ يونيورسٹی کے مابين ايسوسی ايٹ ڈگری
پروگرام کے بارے ميں معلومات دی  ،اور کہا کہ کورونا وائرس کی وبا سے پيدا ہونے والی رکاوٹوں

کے باوجود  ،اس پروگرام کے تحت دونوں يونيورسٹياں ايک دوسرے کے ساته کﻼس جاری رکهے
ہوئے ہيں۔
ڈاکٹر مکيش رنجن  ،پروفيسر شعبہ انگريزی اور او ايس ڈی )پﻼننگ اينڈ ڈويلپمنٹ( نے ويبينار کی
نظامت کی اور اسپيکر اور ديگر پينلسٹس کو متعارف کرايا۔
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