
 

 تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيٹرآفس  
   جامعہ مليہ اسالميہ

  نئی دہلی
  2020نومبر  9

  پريس ريليز
  دو ہفتوں کا ريفريشر کورس شروع کيا   نے جغرافيہ اور ماحولياتی علوم ميں  جامعہ مليہ اسالميہ

  
ريسورس ہيومن -يونيورسٹی کے شعبہ جغرافيہ، جامعہ مليہ اسالميہ کے تعاون سے يو جی سی

نے جغرافيہ اور ماحولياتی علوم ميں اپنا آن الئن ريفريشر    )ايچ آر ڈی سی-يو جی سی(ڈويلپمنٹ سنٹر 
جس ميں ہندوستان بهر کی مختلف يونيورسٹيوں اور    سے شروع کيا۔2020نومبر  24تا  9کورس 

  سے زياده نوجوان فيکلٹی ممبر شرکت کريں گے ۔ 80کالجوں کے 
ايچ آر ڈی سی ، ڈائريکٹر پروفيسر انيس الرحمن کے استقباليہ  - يو جی سی    آغاز آجافتتاحی اجالس کا 

افتتاحی سيشن    پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ   خطاب سے ہوا۔اس موقع پر
پروفيسر اجيت مشرا ، انسٹی ٹيوٹ آف اکنامک گروته ،   کی مہمان خصوصی تهيں۔ اس ورکشاپ ميں

کے   نيشنل انسٹی ٹيوٹ آف ہمالين انوائر منٹ اينڈ سسٹينيبل ڈيولپمنٹ  ٹر آر ايس راول ، جی بی پنتڈاک
کے محققين   نيز جامعہ اور ديگر يونيورسٹی   شعبہ کے پروفيسر مريم طاہر ، فيکلٹی ممبران   ڈائريکٹر

   نے شرکت کی ۔
تی علوم سے متعلق ريفريشر کورس ماحوليا   اپنے افتتاحی خطاب کے دوران پروفيسر نجمہ اختر نے

ايچ آر ڈی سی اور شعبہ -کی اہميت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس اہم پروگرام کے انعقاد پر يو جی سی
جغرافيائی ، معاشی ،    کو مبارکباد پيش کہ اور جامع مستقبل کے لئے   جغرافيہ ، جامعہ مليہ اسالميہ

  ۔    ديتے ہوئے اس سے تغافل کو خساره قرار ديا قرار   معاشرتی اور ماحولياتی مساوات کو اہم
، نئی ) آئی جی(ميں پروفيسر اجيت مشرا ، ڈائريکٹر ، انسٹيٹيوٹ آف اکنامک گروته   اپنے خطاب  

  دہلی نے جامع ترقی ، مشترکہ خوشحالی اور خطرات سے متعلق چيلنجوں پر زور ديا۔
کے   ف ہمالين انوائر منٹ اينڈ سسٹينيبل ڈيولپمنٹنيشنل انسٹی ٹيوٹ آ  ڈاکٹر آر ايس راول ، جی بی پنت

نے ہندوستانی ہماليہ کے تناظر ميں ديہی تبديلی ميں مقامی تحفظات کو مربوط کرنے پر    ڈائريکٹر
  زور ديا۔

پيش کيا ۔ ممتاز ريسرچ سائنٹسٹ ، انٹرنيشنل انسٹی    پہال خصوصی خطبہ پروفيسر پالوف پروہت نے
اور مقامی طور پر ہوا کے معيار کے     ، ويانا ، آسٹريانے عالمی   تجزيہٹيوٹ فار اپالئيڈ سسٹمز 

انتظام کے حوالے سے مربوط پاليسی ڈيزائن اور اثرات کی تشخيص کے لئے ماڈل کے اطالق پر زور 
  ديا۔

ليکچر پروفيسر رانا پی بی نے ديا۔ سنگه ، شعبہ جغرافيہ ، انسٹی ٹيوٹ آف سائنس ،    دوسرا خصوصی
، نے جگہ کی جامع ورثہ ماحوليات اور مستقبل کی ) بی ايچ يو(دو يونيورسٹی ، وارانسی بنارس ہن

طرف يو اين ايس ڈی جی کو اجاگر کيا۔ انہوں نے پائيدار اور لچکدار معاشروں کی تعمير کے لئے 
  ماحول خواندگی کو فروغ دينے پر زور ديا۔

تعليمی اور تحقيقی اداروں کے ماہر  19وئے اگلے دو ہفتوں ميں ، ہندوستان اور بيرون ملک پهيلے ہ
مقررين ابهرتے ہوئے تصورات ، جديد تکنيکی حل اور مقامی سطح پر حساس مسائل اور چيلنجوں 

  سے نمٹنے کے لئے نوجوان فيکلٹی کو تربيت ديں گے ۔
  ر ہيں۔اس کورس کے کوآرڈينيٹ  پر مشتمل  دو ہفتوں   ڈاکٹرترونا بنسل  ڈاکٹر پروين کمار پاٹهک اور
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