
 

22 March 2018 - Press Release – World Water Day - Integral University 

Integral University organized a special event to celebrate WATER on the World Water Day today. 

Department of Civil Engineering at the University invited distinguished guests, researchers ,Scientists and 

government heads to talk about  this year’s theme, ‘Nature for Water’ and help find ways to overcome the 

water challenges of the 21st century, focusing  on Nature based Solution to save WATER . The day is 

celebrated world over to focus on the importance of water and need to preserve it. 

The Chief Guest Shri G. Pattanaik [IAS], Chairman, Uttar Pradesh Jal Nigam initiated by saying we did not understand 

that water is our asset. He further elaborated that 96.26% of volume of water on the earth is not available for human 

consumption. Regarding decreasing water level he gave the example of Noida city. He further added that 19
th

 century 

boasts of industrial revolution but we could not manage the model of development. He gave example of Israel that 

70% is desert but Israel creates water by recycling 90% of waste water. He concluded that changing lifestyle of people 
even in villages lead to the environmental imbalance.  

“When we neglect our ecosystems, we make it harder to provide everyone with the water we need to 

survive and thrive. Environmental damage, along with climate change, is driving the water-related crises 

we see around the world. Floods, drought and water pollution are all made worse by degraded vegetation, 

soil, rivers and lakes” said Prof. Syed Aqeel  Ahmad, Head, Department of Civil Engineering. He emphasized 

the fact that water is the prime element for life on earth quoting Dr. A.P.J Abul Kalam, he said World War III will be 
on water. Water level is going down as it is being extracted beyond capacity an alarming situation.  

Distinguished Guest, Prof. Jamal Nusrat, stressed about decreasing ratio of Water availability and water demand. He 

focused about the help that nature has been offering for many centuries. He correlated the word BHAGWAN with the 

five elements of nature i.e. BH as bhoomi, G as gagan, W as vayu, A as Agni and N as neer. He quoted various 

references from religious text to highlight the importance of water in nature cycle and ecosystem and their inter-

conversion. He further quoted, Former U.S President, John. F. Kennedy “The best scientist is the one who can 

desalinate the sea water”. He concluded that sun is the ultimate source of energy and we should adopt means to 
harness that solar energy.  

Presiding over the Function, Chancellor Prof S.W. Akhtar expressed the need to understand the Water 

Cycle and ways to restore it. He suggested various means of water conservation and management such as 

interlinking of rivers and groundwater recharge. “He cited specific example of BASRA city, Iraq that city is so well 

planned that water level cannot go down. Since the streams are link to sea and as sea water moves it loses its salinity. 

Similar types of water management programmes need to be implemented in our country also. He concluded that Water 

Day should not be celebrated just like a day but should be taken as a message and pledges to take care of our water 

resources.Prof Akhtar who has always emphasized on natural ways to restore environment. The Integral 

Campus is spread over an area of more than 120 acres, with a prime focus on a dense green cover. It’s the first 
lesson that the student gets to coexist and study in the lap of nature. 
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ٹر ڈے کے مناسبت سے انٹگرل یونیورسٹی میں خاص پروگرام کا انعقاد  ..عالمی وا

نعقاد کرایا پروگرام کا ا یلئے انٹگرل یونیورسٹی نے ایک خاص  ٹر ڈے منانے ک  آج عالمی وا

پروگرام کے موضوع  تی  کے سلسلے میں گفتگو کرنے" پانی کے لئے فطرت"یونیورسٹی کے سیول انجننرنگ ڈپارٹمنٹ نے اس  کے لئے خاص مہمانوں، محققین اور سائنسدانوں و حکوم
 .نمائندوں کو مدعو کیا، اور انیسویں صدی کے پانی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لئے طریقے تالش کرنے میں مدد کیلئے گفتگو کی

ڈے پوری دنیا میں منای دگی جینے کے لئے عالمی واٹر  ور اس کی تحفظ پر روشنی پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لئے فطری زن ہمیت پر توجہ دی جا سکے، ا ا جاتا ہے تاکہ پانی کی ا
 ڈالی جا سکے،،

یرمین آف اتر پردیش پانی نگم نے کہا کہ پانی ہمارا اثاثہ ہے انہوں کہا کہ زمین پر موجود پانی ک بل %69.69ا مہمان خصوصی جی پٹنایک آئ اے ایس چئ فیصد حصہ انسانوں کے لئے قا
 فیصد پانی کو دوبارہ استعمال کرنے الئق بنایا جاتا ہے،، 67فیصد زمین قابل کاشت نہیں ہے لیکن  07نہیں، انہوں نے اسرائیل کی مثال پیش کی کہ وہاں استعمال 

نظر انداز کر دیتے ہیں اس سے پانی حاصل کرنے  ہمیں زندہ رہنے سول انجننرنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سید عقیل احمد نے کہا کہ ہم ماحولیاتی نظام کو  میں دشواری پیدا ہوتی ہے،، جو کہ 

ٹھا رہے ہیں، سیالب، سوکھا ا ور جھیلیں کے لئے بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے ساتھ ساتھ پانی کے مسائل پوری دنیا میں سر ا ٹی ا ور پانی آلودگی کی وجہ سے م

پی جے عبدالکالم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پانی کی سطح میں کمی کی وجہ بدتر ہوگئ ہیں،، انہوں نے اس بات پر زور دیا ک ہ زمین پر زندہ رہنے کے لئے پانی ناگزیر ہے، ڈاکٹر اے 
ذمہ دارانہ طریقہ سے بے جا استعمال کرنا ہے،  پانی کا وافر مقدار میں غیر 

ہمیت پر دیگر مہمانوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا،،   مزید پانی کی ا

سلے میں اپنے خیاالت کا اظہار کیا انہوں نے پانی کے  روگرام کے صدارت چانسلر، پروفیسر ایس ڈبلو اختر نے کیپ انہوں نے پانی کے مسائل کو سمجھنے اور اسکو دور کرنے کیلئے سل

ور ذرائع کے جانب توجہ مبذول کرائی، جیسے کہ ندیاں اور جھیل کو آپس میں جو   ڑنا، وغیرہ،،تحفظ کیلئے مختلف طریقے ا

قع نہیں ہوتی، اس لئے ک ہ دھارائیں سمندر سے منسلک ہیں،، اور انہوں نے عراق کے شہر بصرہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ قابل تعریف بات ہے کہ وہاں پانی کی سطح میں کمی وا

  سمندر کا پانی کھبی خشک نہیں ہوتا ہے،،

ی رواج دینا چاہیے،، انہوں نے اخیر میں کہا کہ عالمی واٹر ڈے کو صرف ایک دن کے لئے نہیں منایا جانا چاہئے بلکہ ہمیں اسے پانی اس طرح کے پانی کے نظام کو ہمارے ملک میں بھ

یک پیغام سمجھنا چاہیے فراہم کرنے کے لئے ا   کے وسائل کو تحفظ 

سلے میں کوشاں ہیں او   ر فطری زندگی پر ہمیشہ زور دیا ہے،،پروفیسر ایس ڈبلو اختر اول روز سے ہی ماحولیاتی تحفظ کے سل
ئی ہے 067انٹگرل یونیورسٹی  پر خاص توجہ دی گ .ایکڑ سے زیادہ میں پھیلی ہوئی ہے کہمپس میں ہریالی  . 

 


