
 

 

  
  دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن

  جامعہ مليہ اسالميہ
  نئی دہلی

  2020جون  3
  پريس ريليز

شمال مشرقی ہندوستان ميں شہرکاری کے موضوع پر  کے اشتراک سے  جامعہ اور سکم يونيورسٹی 
  کتاب کی اشاعت

   
: شمال مشرق ہند ميں تفہيم ِشہر کاری ‘جامعہ مليہ اسالميہ اور سکم يونيورسٹی نے مشترکہ طور پر 

  ۔ کے عنوان سے ايک کتاب تصنيف کی ہے ’ مسائل اور چيلنجز
کو  ، آکسن اور نيو يارک کے ذريعہ شائع ہونے والی کتاب ) ٹيلر اور فرانسس گروپ(ميں روٹليج  2020

سی اين ای ايس پی (رچ پروفيسر ايم امررجيت سنگه ، سينٹر برائے نارته ايسٹ اسٹڈيز اينڈ پاليسی ريس 
، جامعہ مليہ اسالميہ اور ڈاکٹر کومول سنگها ، شعبہ معاشيات ، سکم يونيورسٹی ، گنگٹوک نے ) آر

  مشترکہ طور پر ادارت کيا ہے۔
کتاب بنيادی طور پر ہندوستان کے شمال مشرقی خطے ميں شہرکاری کی نوعيت، ماحول ، بنيادی 

  بحث کرتی ہے۔ سے  حاالت پر اس کے اثرات ڈهانچے اور خطے کے سماجی و اقتصادی 
مضامين پر مشتمل اس کتاب ميں سرحدی تمدن ، سمارٹ سيٹی ، ديسی فن تعمير ، گلی کوچے اور  14

  کچروں کو ٹهکانے لگانے، پانی کے نکاسی جيسے موضوعات پر سير حاصل گفتگو کی گئی ہے ۔
يس پی آر ، جامعہ مليہ اسالميہ کے ذريعہ اور سی اين ای ا  يہ کتاب سکم يونيورسٹی شعبہ معاشيات 

ميں منعقده سيمينار کا حاصل ہے۔ اس سيمينار کا انعقاد ہندوستانی کونسل  2018مشترکہ طور پرنومبر  
ماہرين   برائے سوشل سائنس ريسرچ ، نئی دہلی کے مالی تعاون سے کيا گيا تها ، جس ميں بڑی تعداد ميں 

  کی تهی۔ ، اساتذه ، طلباء وغيره نے شرکت
کتاب سے نہ صرف پہاڑی خطے ميں شہر کاری کے رجحان اور اس کی  مديران کو اميد ہے کہ يہ 

خصوصی طور پر شمال مشرقی خطہ ميں شہری  گی بلکہ  باريکيوں سمجهنے کا ذريعہ بنے گی 
    نيز ہندميں عمومی طور پر شہری مسائل سے نمٹنے ميں کارگر ثابت ہوگی ۔ مطالعات 

  احمد عظيم
  پی ار او ميڈيا کوآرڈينيٹر

 


