
 

  تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيٹرآفس 
   جامعہ مليہ اسالميہ

  نئی دہلی
  2020نومبر  27

  پريس ريليز
   کانفرنس کا انعقاد) آن الئن(جامعہ مليہ اسالميہ ميں شعبہ جغرافيہ کی جانب سے بين االقوامی  
  

پروگرام کے زيراہتمام  1-ڈی آر ايس -کو يو جی سی 2020نومبر  26 25شعبہ جغرافيہ ، جامعہ مليہ اسالميہ نے 
  کانفرنس کا انعقاد کيا۔) آن الئن(ايک بين االقوامی 

  
ی تکنيکی سيشنوں پر مشتمل اس دو روزه کانفرنس کے دوران ، رياستہائے متحده امريکہ ، جرمنی ، جاپان ، چين ، تهائ

سے زياده تحقيقی مقالے  140لينڈ ، بنگلہ ديش وغيره سميت ہندوستان اور بيرون ملک کے مختلف حصوں سے تقريبا 
  پيش کيے گئے۔

  
پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ افتتاحی سيشن کی مہمان خصوصی تهيں ۔ کليدی خطبہ مہمان 

، دہلی اسکول آف ) ريٹائرڈ(جی يو سکريٹری جنرل اور جغرافيہ کے پروفيسر  پروفيسر آر بی سنگه ، آئی  ذی وقار
  اکنامکس ، دہلی يونيورسٹی نے پيش کيا۔ مہمان اعزاز ی ، ڈاکٹر ايس ڈی اتری نے بهی حاضرين سے خطاب کيا۔

  
  خيال کو سراہا۔ پروفيسر اختر نے اپنے خطاب کے دوران تمام نمائندوں کا پرتپاک استقبال کيا کانفرنس کے مرکزی

  
کے تناظر ميں شعبہ جغرافيہ ، جامعہ مليہ اسالميہ سے مطالبہ کيا ) 2020(انہوں نے ہندوستان کی قومی تعليمی پاليسی 

    کہ وه جغرافيہ اور اس سے متعلق موضوعات پر مختصر مدتی کورس ، ورکشاپ اور نئے نصاب کا اہتمام کرے۔
  

، آفات کے خطرے سے نمٹنے کے لئے سنڈائی ) 20152030 2015(ک پروفيسر سنگه نے ايس ڈی جی فريم ور
کے خطوط پر لچکدار اور جامع معاشر ے کی تشکيل ميں )2016(پيرس معاہده    اور) 202030-2015(فريم ورک 

   غربت ، بے روزگاری اور عالقائی عدم مساوات کے دائمی بوجه سے نمٹنے پر کام کرے
  

کی نشاندہی کرتے ہوئے متناسب خطرے کی باقاعده نگرانی اور جائزه ) 2020(رم ڈاکٹر اتری نے عالمی معاشی فو
  لينے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔

  
پروفيسر اشتياق ، شعبہ جغرافيہ ، جامعہ مليہ اسالميہ اور کانفرنس کے کنوينر نے تمام مندوبين کا خيرمقدم کيا اور 

يں حاليہ برسوں ميں جامعہ مليہ اسالميہ اور شعبہ جغرافيہ کی وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر کی متحرک قيادت م
  نماياں کاميابی کو اجاگر کيا۔

  
کے کوآرڈينيٹر  1- ڈی آر ايس -پروفيسر عتيق الرحٰمن ، بين االقوامی کانفرنس کے آرگنائزنگ سکريٹری اور يو جی سی

  ور ذيلی موضوعات کا مختصراتعارف کرايا۔، شعبہ جغرافيہ ، جامعہ مليہ اسالميہ نے اس کانفرنس کے موضوعات ا
  

  پروفيسر مريم طاہر ، سر براه ، شعبہ جغرافيہ ، جامعہ مليہ اسالميہ نے پروگرام کے تمام مندوبين کا شکريہ ادا کيا ۔
  

  ڈاکٹر ارونا پارچہ ، محکمہ جغرافيہ ، جامعہ مليہ اسالميہ نے افتتاحی سيشن کو مربوط کيا۔
  احمد عظيم

  ميڈيا کوآرڈينيٹر- پی ار او
  
  

 
  


