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 فيکلٹی آف آرکيٹيکچر اينڈ ايکٹيکسٹس ،ای سی او نيواس سميتيتا پر ويبنار کا اہتمام کرتی ہے

  
کو بيورو آف انرجی  2020مئی  09نے   فيکٹری آف آرکيٹيکچر اينڈ ايکٹيکسٹس ، جامعہ مليہ اسالميہ 

نواس  -اشتراک سے ای سی او  کے  حکومت ہند  وزارت برائے توانائی  ، ) بی ای ای(ايفيشنسی 
پر ايک روزه ويبنار کا اہتمام کيا۔ 2018) ای اين ايس(سمہيتا  

 
ہماری  نے کہا کہ  پروفيسر حنا ضياء   خطاب کرتے ہوئے فيکلٹی کی ڈين سے  ماہرين اور شرکاء 

عمارتوں کو زياده سے زياده توانائی کے موثر بنانے کے لئے جديد ترين ٹکنالوجی اور رہنما اصولوں کو 
عمارت   کسی بهی   ہے ۔ انہوں نے مزيد کہا کہ مناسب تعميراتی اقدامات شہر اور   اپنانے کی ضرورت 

اجتماعی طور پر قابل قدر توانائی کی بچت ميں مددگار ثابت ہوسکتے ہيں۔  کے ليے   
  

محترمہ اکنشا کرشنن ، کنسلٹنٹ بی ای ای اور وکاس رنجن ، ہيڈ آف بلڈنگز ، جی آئی زيڈ نے رہائشی 
پر روشنی ڈالی ۔ ای سی او نيواس سمہيتا سے متعلق تربيت آرکيٹيکٹ  عمارتوں پر توانائی کی کارکردگی 

ای سی او نيواس  کيے ۔ انہوں نے   ور گرين بلڈنگ کنسلٹنٹ ابو طلحہ فاروقی نے فراہم ا
منصوبوں اور توانائی کے تحفظ کے مختلف پہلوؤنکو تفصيل سے بيان کيا ۔ کے   سمہيتی   

 
طلباء اور اساتذه نے شرکت کی ، اس موقع پر شرکاء نے سواالت بهی کيے  200ويبنار ميں فيکلٹی کے 

شفی بخش جوابات ماہرين نے فراہم کيے۔جس کے ت  
 

کا شکريہ ادا کيا۔ نے طلباء  آخر ميں فيکلٹی آف آرکيٹيکچر اينڈ ايکٹيکسٹس کے ڈاکٹر قمر ارشاد ،   
  

طلباء کی   اس قسم کے ويبنار  ہے اور  آن الئن تدريس کا عمل جاری  الک ڈاون کے دوران جامعہ ميں 
ے منعقد کيے جا رہے ہيں ۔صالحيتوں کو مزيد جال بخشنے کے لي  
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