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ميں    جامعہ مليہ اسالميہ اور ايم سی ايکس کے اشتراک سےتعليم
  ويبنار کا اہتمام   متعلق  سرمايہ کاری

ڈپارٹمنٹ آف کامرس اينڈ بزنس اسٹڈيز ، جامعہ مليہ اسالميہ نے ہندوستان کے 
سيکيورٹيز اينڈ ايکسچينج بورڈ آف انڈيااور ملٹی کموڈٹی    دو اہم اداروں

ريجنل ويبنار آن 'ويبنار جس کا موضوع    ايکسچينج کے اشتراک سے ايک
  تها کا انعقاد کيا۔  'انويسٹرز ايجوکيشن

يہ تيسرا ايسا پروگرام تها جس ميں مالياتی منڈيوں ،   جامعہ ميں منعقد ہونے واال
متعلق امور اور سرمايہ کاروں کی تعليم کے بارے   ردونوش سےاشيائے خو

  تبادلہ خيال کيا گيا ۔   ميں

افراد نے شرکت کی جن کا تعلق جامعہ  160ويبنار ميں ملک بهر سے تقريبا 
مليہ اسالميہ کے مختلف شعبوں اور سينٹرز سے تها ، اس ويبنار ميں جامعہ 

داد ميں شر کت کے عالوه باہر سے بهی مندوبين نے بڑی تع
کے   جامعہ مليہ اسالميہ ميں جاری صدی سال کے پروگرام   پروگرام  ۔اس
  منعقد کيا گيا تها ۔    تحت

پروگرام کی صدارت پروفيسر روندر کمار ڈين فيکلٹی آف سوشل سائنس جامعہ  
جبکہ چيئر پروفيسر اين يو کےشيروانی سر براه    مليہ اسالميہ نے فرمائی

س اينڈ بز نيس اسٹڈيز نے کيا ۔ اس پروگرام کے کو چيئر ڈپارٹمنٹ آف کامر
  ڈاکٹر نصيب احمد تهے جو ويبنار کے کنوينر بهی تهے ۔



اين آر او اور    ريسکيو پرسن ، محترمہ وينا کماری ، منيجر ، ايس ای بی آئی
نائب صدر ، بزنس ڈويلپمنٹ ، ايم سی ايکس ، نے سرمايہ کاروں کی تعليم ، 

، اجناس سے ماخوذ منڈيوں اور ريگوليٹری امور سے متعلق مالياتی منڈيوں 
  مختلف امور پر بات چيت کی ۔

پروفيسر رويندر کمار ، ڈين ، فيکلٹی آف سوشل سائنسز نے اپنے افتتاحی کلمات 
اہميت پر تبادلہ خيال کيا    ميں طلباء اور نوجوانوں کے لئے سرمايہ کاروں کی

ياتی منڈيوں ميں حاليہ پيشرفت کا وبائی مرض کے بعد مال 19اور کوويڈ 
  ليا ۔  جائزه

، نائب صدر ، بزنس ڈويلپمنٹ ، ايم سی ايکس ، نے   مسٹر سنجے گکهر
سرمايہ کاروں کی آگاہی اور کموڈٹی ڈيريويٹوز کے بارے ميں ايک 

پيش کيا اور کموڈيٹی ڈيريويٹوز ميں کام کرنے اور سرمايہ کاری   خطبہ   جامع
ختلف امور پر تبادلہ خيال کيا جس سے شرکاء کو کے مواقع سے متعلق م

  کی پيچيدگيوں کو سمجهنے ميں مدد ملی۔   بازار

سرمايہ کاروں کی   اين آر او -ايس ای بی آئی    محترمہ وينا کماری ، منيجر ،
تعليم اور تحفظ پر خصوصی زور دينے کے ساته ، مارکيٹ ريگوليٹر کی 

تفصيل سے   ور کام کے بارے ميںکے کردار ا   ايس ای بی آئی  حيثيت سے
روشنی ڈالی ۔ انہوں نے سرمايہ کاروں کے حقوق کو سمجهنے اور عام سرمايہ 

  زور ديا۔  کاروں کو دستياب مدد کی ضرورت پر

ايس ای بی آئی    ريسرچ اسکالر محترمہ ويشالی شرما نے ويبنار کے انعقاد ميں
  کيا۔پرسنز کا شکريہ ادا   رسورس   اور ايم سی ايکس کے

ويبنار طلباء اور نوجوان سرمايہ کاروں کے مابين سرمايہ کاری کی مختلف 
لئے دلچسپی پيدا کرنے ميں کامياب رہا اور سرمايہ    راہيں تالش کرنے کے

ممد و معاون ثابت ہوا    کاری کے عمل ميں شامل مختلف امور کو سمجهنے ميں
  ۔

  احمد عظيم
  

 


