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سيڈ فنڈ سے    جامعہ اور بی يو کے محققين کی مشترکہ منصوبے کی تجويز کو بوسٹن يونيورسٹی کے عالمی پروگرام

 نوازا گيا
  

جغرافيہ ، جامعہ مليہ اسالميہ اور فريڈرک ايس پاردی اسکول    شعبہ   ڈاکٹر پروين کمار پاٹهک ، ايسوسی ايٹ پروفيسر ،
آف گلوبل اسٹڈيز کے اسسٹنٹ پروفيسر اور ہيومن کيپيٹل انيشی ايٹو کے ايسوسی ايٹ ڈائريکٹر ڈاکٹر مہيش کررا 

يٹ ايکسپری منٹل ايوڈنس ويمن سوشل ن  :گلوبل ہيلته   اينڈ   نيٹ ورکس'    باہمی تعاون کے منصوبے کی تجويز   کے
بوسٹن يونيورسٹی    کو بوسٹن يونيورسٹی کے عالمی پروگرام' ورکس ، ری پرو ڈکٹيو ہيلته اينڈ ويل بينگ ان رورل ايريا 

گيا ہے۔ يہ تحقيقی گرانٹ ہندوستان ميں بی يو کے فيکلٹی اور ان کے ہم خيال افراد کے    فنڈ سے نوازا   سيڈ) بی يو(
ديا    می تعاون سے متعلق تحقيقی منصوبوں کو پايہ تکميل تک پہنچانے کے لئےہندوستان ميں نئے يا موجوده باہ   ذريعہ

 گيا ہے۔
  

ڈاکٹر ايس انوکريٹی ، اکانومسٹ ، ڈويلپمنٹ ريسرچ گروپ ، ورلڈ بينک ، واشنگٹن ڈی سی ، يو ايس اے اور ڈاکٹر کاتيلينا 
ف الينوائے اربانا چيمپيين ، رياستہائے متحده ہيريرا المانزا ، اسسٹنٹ پروفيسر زرعی اور صارف معاشيات ، يونيورسٹی آ

 امريکہ کے ديگر دو ساتهی ہيں۔
  

اس مطالعے کا مقصد ہندوستان ميں کم آمدنی والے افراد ميں معاشرتی نيٹ ورک کے ذريعہ توليدی صحت کی خدمات 
ا مقصد ہندوستان کے کی فراہمی کے لئے جديد اور کم الگت سے موثر حکمت عملی کی نشاندہی کرنا ہے۔ اس مطالعے ک

 اترپرديش ، جون پور کے ديہی عالقوں ميں خواتين کی توليدی صحت ، زرخيزی اور فالحی اسکيموں کی جانچ کرنا ہے۔
  

ڈاکٹر پاٹهک اور ان کی ٹيم ہندوستان ميں مقامی محققين ، پاليسی سازوں اور پريکٹيشنرز سے صورتحال کو سمجهنے 
ے کے لئے مالقات کرے گی۔ ان کا مقصد ہندوستان کی وزارت صحت و خاندانی اور ان کے ساته ورکشاپ منعقد کرن

سے وابستہ اس ضلع کے آشا کارکنان    بہبود ، جون پور ضلع منڈل اور سب ڈويژنل مجسٹريٹ ، بنارس ہندو يونيورسٹی
 ہيں۔
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