
 

 

 

 دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن

 جامعہ مليہ اسالميہ

2020اگست  ,12                                                                 
 

 پريس ريليز
 

جامعہ فيکلٹی کا مقالہ ٹيرا گرين ميگزين ميں کور اسٹوری کے طور پر ہوا 
  شائع

 

فيکلٹی کے ذريعے تحرير کرده ايک تحقيقی مقالہ جس کا جامعہ مليہ اسالميہ 
سماجی و اقتصادی : وبائی مرض کے اثرات 19ماحوليات پر کووڈ "عنوان 

کے شمارےميں ٹيرا پريس کے ميگزين ٹيرا گرين  2020ہے اگست " حرکيات
ميں شائع ہوا ہے ، جس کی عالمی سطح پر بڑی اہميت کے عالوه اس کی پہنچ 

بقے تک ہے۔بهی ايک بڑے ط  
 

ماحولياتی امور کو ليکر جو تبديلياں ہوئی ہيں   سالوں ميں 14ميگزين گذشتہ 
  اور اس ميدان ميں جو کچه بهی ترقی و تنزلی اور اتار چڑهاؤ آيا ہے اس سے

متعارف کراتا ہے۔  اپنے قارئين کو  
 

يں مقالہ کے مصنفين ڈاکٹر صبا نور ، ڈاکٹر شمع پروين اور پروفيسر شير علی ہ
، جامعہ مليہ اسالميہ ) سی آئی آر بی ايس سی(جو انٹر ڈسپلينری بيسک سائنسز 

 کے بين االقوامی شعبہ تحقيق کے مرکز سے وابستہ ہيں۔
 

ڈاکٹر نور ريسرچ ايسوسی ايٹ ہيں ،ڈاکٹر پروين ايک ايسوسی ايٹ پروفيسر ہيں 
ئرس جيسے ، جو کورونا وائرس ، ڈينگی ، چکن گونيا ، زيکا اور سانس کے وا

انسانی وائرسوں کی ماليکيولر بائيولوجی پر کام کر رہی ہيں جبکہ پروفيسر شير 
علی کو تقابلی جينومکس جيسے کاموں ميں دلچسپی ہے جس کا تعلق انسانی 
 صحت کی ديکه بهال کے نظام سے ہے۔
 

وبائی بيماری نے تقريبا ہر شعبے کو عالمی سطح پر متاثر کيا ہے۔  19کووڈ 
نے سماجی و معاشی حرکيات کو بهی بڑے پيمانے پر تباه کيا ہے ۔اس مرض   



 

اس اشاعت ميں ان سنگين حقائق کو اجاگر کيا گيا ہے کہ انسانوں نے فطرت پر 
بے مثال مظالم کا ارتکاب کيا ہے اور وه بڑے پيمانے پر جنگالت کی کٹائی ، 

سائل کی زيادتی آبی ذخائر کی آلودگی ، رہائش گاه کی تباہی ، اور زمين کے و
کے ذمہ دار ہيں۔ مقالہ ميں يہ بهی بتايا گيا ہے ان سب کومعمول پر النے ميں 
زياده تاخيرنہيں ہوئی ہے اگر اب بهی اس پر سنجيدگی سے کام کيا جائے تو 
  حاالت پر قابو پايا جا سکتا ہے ۔
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ميڈيا کوآرڈينيٹر -پی آراو    

 


