دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن
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پريس ريليز
جامعہ ميں پروفيسر مشير الحسن کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف ميں مشيرالحسن انڈومنٹ فنڈ کا قيام
جامعہ مليہ اسﻼميہ نے آج مرحوم پروفيسر مشيرالحسن کی جامعہ مليہ اسﻼميہ سے وابستگی اور علمی خدمات کے
اعتراف کے طور پر ‘مشيرالحسن انڈوومنٹ ’ کے نام سے ايک فنڈ قائم کيا ہے ۔  15اگست پروفيسر حسن کی يوم
پيدائش کی مناسبت سے ان کی ياد ميں ايک دن قبل اس منصوبے کا اعﻼن کيا گيا ۔
جامعہ مليہ اسﻼميہ نے يہ وظيفہ پروفيسر زويا حسن  ،مرحوم پروفيسر مشيرالحسن کی اہليہ کی ايماء پر قائم کيا ہے
جس کے لئے انہوں نے يونيورسٹی کو  1.50کروڑ کا عطيہ بهی پيش کيا ۔
اداره ساز اور ماہر تعليم پروفيسر مشيرالحسن نے اپنی زندگی کا ايک بڑا حصہ جامعہ مليہ اسﻼميہ کے لئے وقف کر
ديا تها ،جہاں انہوں نے طويل عرصہ تک تاريخ پڑهائی اور پرو وائس چانسلر کی حيثيت سے اور بعد ازاں وائس
چانسلر کی حيثيت سے خدمات انجام ديں۔
اينڈوومنٹ کو مندرجہ ذيل مقاصد کے لئے استعمال کيا جائے گا۔
 .1ساﻻنہ مشيرالحسن پوسٹ ڈاکٹريٹ فيلوشپ۔ يہ دو سيمسٹر يا  9ماه کے لئے ہوگا  ،جو جامعہ مليہ اسﻼميہ ميں قابل
عمل ہوگا  ،اور جو عمرانيا ت اور سماجی علوم کے تمام شعبوں ميں  45سال سے کم عمر اميدواروں کے لئے ہوگا۔
کسی بهی يونيورسٹی سے پی ايچ ڈی کرنے والے اميد وار اپنے پروجيکٹ کا خاکہ يونيورسٹی ميں پيش کرنے کے
مجاز ہوں گے  ،حتمی انتخاب کے بعد انهيں ہر ماه مبلغ  / 50،000وظيفہ ديا جائے گا۔
 2۔ دو پوسٹ گريجويٹس ميرٹ کم مينس يعنی مشيرالحسن اسکالرشپس  -کے لئے تجويز کيا گيا ہے جو ہر سال جامعہ
مليہ اسﻼميہ کی فيکلٹی آف ہيومينٹيز اينڈ فيکلٹی آف سوشل سائنسز کے دو طلباء کو ديئے جائيں گے۔
تفصيﻼت کی درج ذيل ہے:
اس کے لئے ايم اے سا ِل اول کے ايک نئے طالب علم کا انتخاب ہوگا  ،جو رواں سال اور اگلے اسکالرشپ کے حقدار
ہوں گے ۔ سال اول سے ہر سال دو وظائف ہوں گے  ،جن ميں سے ايک دوسرے سال کے ايم اے کے طالب علم کے
پاس جائے گا اور دوسرا ايم اے فرسٹ ايئر کے تازه طالب علم کو ۔ اگر سال رواں ميں  ،ايک خاتون طالب علم کا
انتخاب کيا جاتا ہے تو اگلے سال مرد طالب علم کا انتخاب ہوگا  ،اس طرح سے صنفی توازن بهی برقرار ر ہے گا ۔
طلباء کو اس کے لئے ميرٹ کے معيار کو پورا کرنا ہوگا ۔ اس ميں اسکالرشپ کی رقم مبلغ  / 10،000فی ماه ہوگی۔
ہندوستان کی معاصر تاريخ  ،سماجيات اور سياست سے متعلق کسی بهی موضوع پر ساﻻنہ مشيرالحسن ميموريل
سيمينار۔ پروفيسر زويا حسن کی طرف سے يونيورسٹی کے 'دلت اور اقليتوں کے مطالعے کے مرکز' )"ڈاکٹر کے آر
نارائنن سينٹر برائے مطالعہ دلت واقليت(  ،کرده سينٹر کے عﻼوه کسی ايک ڈسپلن تک محدود نہيں رہے گا بلکہ ديگر
شعبوں تک پهيﻼ ہوا ہوگا جن کے ذمہ ايک روزه مشير الحسن ميموريل سيمنار بهی ہوگا ۔
اوقاف کے انتظام کے لئے  ،يونيورسٹی کے وائس چانسلر جامعہ مليہ اسﻼميہ پروفيسر نجمہ اختر کی سربراہی ميں 9
رکنی کميٹی بهی تشکيل دی گئی ہے۔

پروفيسر زويا حسن  ،پروفيسر پربهات پٹنائک  ، ،پروفيسر ايمريٹس  ،سی ای ايس پی  ،جے اين يو  ،پروفيسر سورانجنا
داس  ،وائس چانسلر  ،جادو پور يونيورسٹی  ،ڈين  ،فيکلٹی آف ہيومنيٹز اينڈ لينگويجز  ،جامعہ مليہ اسﻼميہ  ،ڈين ،
فيکلٹی آف سوشل سائنسز  ،جامعہ م ليہ اسﻼميہ  ،سربراه شعبہ  ،تاريخ  ،جامعہ مليہ اسﻼميہ اور رجسٹرار  ،جامعہ مليہ
اسﻼميہ جو کميٹی کے کنوينر بهی ہيں کميٹی ميں شامل ہوں گے۔
اس سے قبل  ،پروفيسر حسن کی جامعہ مليہ اسﻼميہ سے وابستگی کے اعتراف ميں  ،ڈاکٹر زويا حسن نے پروفيسر
حسن کی کتاب کا مجموعہ جامعہ مليہ اسﻼميہ کی سنٹرل ﻻئبريری کو  2019ميں تحفتا پيش کيا  ،اس کے ساته ہی
منشی پريم چند کو آرکائيوز کو ان کا پدمشری ايوارڈ سميت متعدد ديگر يادداشتيں بهی سونپيں ۔
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