
 
  

 
  تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيٹرآفس

   جامعہ مليہ اسالميہ
  نئی دہلی

    2020دسمبر 1
  پريس ريليز

    
    ميں بين االقوامی آن الئن ليکچر سيريز کا اہتمام   جامعہ مليہ اسالميہ  
  

زندگی کے   جامعہ مليہ اسالميہ صد سالہ تقريبات کی مناسبت سے شعبہ سماجيات کے زير اہتمام ،
يہ ليکچر سيريز    ليکچر سيريز کا اہتمام کيا جارہا ہے۔) آن الئن(متنوع پہلووں پر ايک بين االقوامی 

  تک جاری رہے گا۔ 2021مارچ 
  

نومبر  28نے ) ماہر سماجيات(اور پروفيسر بندنا پورکايستها ) ماہرسماجيات(پروفيسر بوال بهدرا 
ميں جنس اور   پر ايک ليکچر ديا۔ جس’’نڈ چيلنجز کنٹری بيوشن اي: انٹرسکيشنل فيمينزم‘‘ کو  2020

    اس سے متعلقہ پہلووں پر روشنی ڈالی ۔
  

کے مہينوں ميں يہ ليکچر جمعہ اور ہفتہ کو منعقد ہوئے تهے۔ اب تک ، دو  2020اکتوبر اور نومبر 
  دئے جا چکے ہيں۔   کے ذريعہ ليکچرز   ماہرين   موضوعات پر متعدد   ميں تقريبا دس  مہينوں

  
ذاتی تشريحات وغيره / سائنسی / ادبی / فنکارانہ / جمالياتی / ليکچر سيريز ميں متنوع نظريہ علمی   

    پر گفتگو کی گئی ۔
  

مقررين نے اپنے اپنے شعبوں جس ميں ماہرين نے تعليم ، آرٹ ، فوٹوگرافر ، فن تعميرات ، شاعری 
  وغيره پر اپنی بات رکهی ۔

  
گاندهيی جی کی يوم پيدائش کی مناسبت سے منعقد ہوا ۔    اکتوبر ، 2 آن الئن ليکچر سيريز کا افتتاح

اس کے مرکزی ) تاريخ دان(اور پروفيسر عنايت علی زيدی ) ماہر سماجيات(پروفيسر موہنی انجم 
   مقرر تهے۔

  
اس موقع پر ڈاکٹر اندو پرکاش سنگه،ڈاکٹر گوری بهارت، رگهو رائے، راجيش بادل ، ڈاکٹر کمکم   

، پروفيسر راجيش ميسرا ، رينوکا سوندهی گالٹی، پروفيسر دمحم طالب ، پروفيسر بوال بهدرا سريواستو 
    ، اور پروفيسر بندنا پورکايستها جيسی شخصيتوں نے بهی اپنا وقيع خطبہ پيش کيا ۔

  
پروفيسر منيشا ٹی پانڈے ، سر براه ، شعبہ سماجيات نے کہا کہ متعدد موضوعات پر ليکچر سيريز کا 

۔ انہوں نے يہ بهی کہا کہ اس    اہتمام زندگی کے متعدد پہلوو ں کا احاطہ کرنے کی ايک کوشش ہے
بات يہ ر ہی کہ اس ميں تمام فيکلٹی ممبروں بڑه چڑه کر حصہ    سب سے اچهی   ليکچر سيريز کی

    ليا ا ور شعبہ کے ريسرچ اسکالرز بهی شامل رہے ۔



  
  کوآرڈينيٹر تهيں ۔  اس پورے ليکچر سيريز کیڈاکٹر شرينا بانو ، اسسٹنٹ پروفيسر ، 

  
  احمد عظيم

  ميڈيا کوآرڈينيٹر-پی ار او
  

 


