
 دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن
 جامعہ مليہ اسالميہ

 نئی دہلی
2020مئی    29 

 
 پريس ريليز

 
" کے ساته زيادتی کا نتيجہ    حياتياتی تنوع  19کووڈ  " جغرافيہ کی جانب سے  جامعہ مليہ شعبہ 

پرويبنار کا اہتمام موضوع   
  
 

کے ساته   حياتياتی تنوع  19کووڈ  "   ويبنار سيريز کے تحت    شعبہ جغرافيہ جامعہ مليہ اسالميہ ميں 
ليکچر منعقد کيا گيا۔ ليکچر پروفيسر پی کے جوشی  کے موضوع پر ايک انتہائی وقيع  " زيادتی کا نتيجہ 

نے ديا۔ ڈيزاسٹر ريسرچ ، جے اين يو ، نئی دہلی   ، چيئرپرسن ، اسپيشل سينٹر فار   
 

پروفيسر ہارون سجاد کے  جغرافيہ کے سر براه   اسالميہ شعبہ  جامعہ مليہ ويبنار کا آغاز 
کوآرڈينيٹر ، ويبنار سيريز پروفيسر مسعود اے   اسپيکر کا تعارف  خطاب سے ہوا۔ بعدازاں  خيرمقدمی 

نے کرايا ۔ صديقی   
 

سے روشناس کراتے   کی وجہ سے پيدا ہونے والے خطرات  حياتياتی تنوع   پروفيسر پی کے جوشی نے 
۔ سميت ايسی بہت سی بيمارياں قدرت کے ساته چهيڑ چهاڑ کا نتيجہ ہيں  19وئے کہا کہ کووڈ ہ   

 
نے ان سے سواالت بهی کيے جس کا  اختتام کے بعد ماہرين ، ريسرچ اسکالرز اور طلباء   ليکچر کے 

۔ ديے   انهوں نے تشفی بخش جوابات   
 

ايس نيگی ، ڈاکٹر آنند ملک ، ڈاکٹر دکشہ باجپائی ،  کالجوں سےڈاکٹر وی ويبنار ميں دہلی يونيورسٹی کے 
ڈاکٹرذہين عالم ، ڈاکٹر ابهے کمار ، الہ آباد يونيورسٹی سے ڈاکٹر اشوجيت چوہدری ، بردوان 

کے ڈاکٹر بپلب بسواس اور آئی ايم ڈی ڈاکٹر کے جے رميش وغيره نے شرکت کی ۔  يونيورسٹی   
 

شتياق ، پروفيسر مسعود صديقی ، پروفيسر ہارون سجاد ، جغرافيہ کے پروفيسر ايم ا اس ميں شعبہ 
پروفيسر عتيق الرحٰمن ، ڈاکٹر لبنٰی صديقی ، ڈاکٹر پروين کمار پاٹهک ، ڈاکٹر آصف ، ڈاکٹر ايس مسعود 

ماہرين و ذی علم حضرات نے بهی شرکت کی۔ احمد ، ڈاکٹر شکيل احمد ، مسٹر انيل کمار سنہا اور ديگر   
 

ميں جامعہ مليہ  2020رواں سال يعنی  ادا کيے ۔ انہوں نے  وفيسر عتيق الرحمن نے پر کلمات تشکر  
ليکچر  شعبہ کی جانب سے مجازی مجالس ،   کے جاری صد سالہ تقريبات کے دوران   اسالميہ 
پروفيسر نجمہ اختر   تعليمی سرگرميوں ميں حصہ لينے کی ترغيب دينے کے لئے  اور ديگر  سيريز 

امعہ مليہ اسالميہ کا خصوصی طور پر شکريہ ادا کيا ۔وائس چانسلر ج  
 

ميری طاہر صدر شعبہ ، پروفيسر مسعود احسن صديقی ويبنارآرڈينيٹر  انہوں نے پروفيسر   
ماہرين ، اسکالرز اور طلباء کا بهی شکريہ ادا کيا۔ جغرافيہ کے فيکلٹی ممبران،  شعبہ  ،   

 
بجے اپنے اختتام کو پہنچی۔ 1.14بخير و خوبی کے ساته دوپہر   يہ تقريب   

 
 احمد عظيم

 پی ار او ميڈيا کوآرڈينيٹر
 


