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پر بين االقوامی ويبينار کا ' گوگل ميٹ'جامعہ مليہ اسالميہ کے سنسکرت کے شعبہ نے پير کو   دہلی۔ 
جس ميں ماہرين تعليم    تها۔' عالمی وبائی مرض چيلنجز اور تدابير 19کووڈ ۔'اہتمام کيا۔ جس کا موضوع
۔نے اپنے خياالت پيش کيے  

نجمہ   يونيورسٹی کے وائس چانسلر پروفيسر ويبينار کا افتتاح کرتے ہوئے مہمان خصوصی اور   
اختر نے بين االقوامی ويبنار کے انعقاد کے بارے ميں شعبہ سنسکرت کے اس خصوصی اقدام کا 

انہوں نے کہا کہ يونيورسٹی نے گذشتہ ہفتوں ميں چار سيشنوں ميں آٹه سو اساتذه کو    خيرمقدم کيا۔
فراہم کی تهی ، جس سے الک ڈاؤن کے دوران  کی آن الئن تربيت' فيکلٹی ڈويلپمنٹ پروگرام'

گيريش    وائس چانسلر سنسکرت ڈيپارٹمنٹ کے چيئرمين پروفيسر۔   يونيورسٹی کے طلباء مستفيد ہوئے۔
چندر پانت کے زير اہتمام اس ويبنار کے اقدام کی تعريف کرتے ہوئے ، سنسکرت کے شعبے نے 

رنے کی طرف پہال قدم اٹهايا ہے۔يونيورسٹی ميں اس قسم کے بين االقوامی ويبنار ک  
گيريش چندر پنت نے اپنے خطاب ميں کہا کہ پوری دنيا   سنسکرت ڈيپارٹمنٹ کے صدر پروفيسر 

کورونا وائرس سے متاثر ہے ، ليکن ہم سب کو اپنے ارادوں اور معنی خيز کوششوں سے اس سے 
ہ ثابت کيا کہ گهر ميں ، بہت انہوں نے مزيد بتايا کہ شعبہ کے طلباء نے ي  لڑنے کی ضرورت ہے۔

اچهے حوصلے اور قرنطينہ کے ساته ، ايک اعلی درجے کی معاشرے کی تعمير ميں تعليم کا کردار 
گيريش    پروفيسر طلباء کو افسردگی يا تناؤ سے نجات دالنے کے لئے اہم تدابير بتائے۔  بہت اہم ہے۔

کی ضرورت ہے جو کسی بهی تباہی ميں چندر پنت نے کہا کہ ہميں ہميشہ مثبت توانائی اور سوچ 
 انسان اور ماحول کو محفوظ بناسکيں۔

  
     

 ' ديپتی ترپاٹهی نے سب سے پہلے ويبينار ميں اپنا   صدر جمہوريہ ايوارڈ سے سرفراز ، پروفيسر۔
طلباء کو تناؤ سے نمٹنے کے طريقہ کار پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ    ليکچر پيش کيا۔

بی اور ناکامی کا تعين معاشرتی اقدار سے ہوتا ہے ، تناؤ زندگی ميں حد سے زياده توقعات اور کاميا'
ليکن اگر ہم ناکامی سے اوپر اٹهتے ہيں ، تو تناؤ يقينی طور پر   ناکامی کے خوف سے پيدا ہوتا ہے۔

خود شناسی کرنا  ديپتی ترپاٹهی کا مزيد کہنا تها کہ ہر طالب علم کے ليے  پروفيسر   ختم ہوجاتا ہے۔
ہميشہ ضروری ہوتا ہے ، زندگی کے لئے ہميشہ ايک مقصد طے کرنا ضروری ہوتا ہے ، لہذا ذہن کو 

طلبا کو زندگی کا بنيادی منتر ديتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محض امتحان ہی زندگی    دهيان دينا چاہئے۔
 کا آغاز اور اختتام نہيں ہے بلکہ اس سے آگے بهی زندگی ہے۔

  
ہينز ورنر ويسلر نے طلباء سے   يبنار ميں ، سويڈن کی اپسالہ يونيورسٹی کے لسانيات کے پروفيسر۔و 

خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہميں سب سے پہلے زندگی کی ان اقدار پر غور کرنے کی ضرورت 
انہوں نے تيس سال قبل ہندوستان ميں گزارے اپنے دنوں کی خوشگوار   ہے جو ہميں خوشی بخشيں۔

ادوں کا تذکره کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو کسی بهی طرح سے تناؤ کو دور کرنے کی طاقت ہے۔ي  



گيريشور   ويبنار ميں ، مہاتما گاندهی انٹرنيشنل ہندی يونيورسٹی کے سابق وائس چانسلر ، پروفيسر۔ 
گی کی تياری مشرا نے کہا کہ الک ڈاؤن کے دور ميں ، ہر ايک کو محدود اور اعتدال پسند طرز زند

کا تجربہ ہو رہا ہے۔انہوں نے کہا زندگی ميں صرف خوشی ، فالح اور اعتدال ہی ہميں کسی بهی طرح 
 کے تناؤ سے بچا سکتا ہے۔

ساجد مہمان   ايس ايم  ويبينار ميں ، جامعہ کی منزل ہيلته اور مشاورتی کميٹی کے چيئرمين پروفيسر۔ 
‘ فيکلٹی آف لينگوئج اينڈ ہيومينٹيز’کی سربراہی جامعہ  ويبينار   خصوصی کی حيثيت سے موجود تهے۔

اسد الدين صاحب نے کی۔ اس ويبنار ميں موجود معزز افراد ميں ، دہلی   نے کی تهی۔ پروفيسر ايم
يونيورسٹی کی سنسکرت ٹيچر ڈاکٹر انجو سيٹه ، ايميٹی يونيورسٹی کے سنسکرت ٹيچر ، ڈاکٹر شروتی 

کر گيوال ، ڈاکٹر راجوير شاستری ، ڈاکٹر وشوجيت ، ڈاکٹر پی سی يادو کانت پانڈے ، ڈاکٹر اللہ شن
سے زائد افراد نے اندراج کياتها ، جس  600وغيره شامل تهے۔ اس ويبينار ميں شامل ہونے کے لئے 

اسے   کے ذريعے شرکت کی۔' گوگل ميٹ'گوگل ريسرچ ا سکالرز نے  250ميں   Webinar 
'Facebook-Live' يکها گيا۔کے ذريعے بهی د  

اس ويبنار کے کو آرڈينٹر ابهے کمار شينڈيليا تهے، ڈاکٹر دهنانجے منی ترپاٹهی نے ناظرين کا  
 شکريہ ادا کيا۔

 
 1100ميں ، جامعہ مليہ اسالميہ دنيا بهر کی ' راؤنڈ يونيورسٹی رينکنگ'يہ امر اہم ہے کہ اس سال ،  

معہ مليہ اسالميہ بهی اپنے سو سالہ سالگره اس سال جا   ويں نمبر پر ہے۔ 538يونيورسٹيوں ميں سے 
 کا اہتمام کر رہی ہے۔
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