
 
 
  
 

 
    دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن

  نئی دہلی
  پريس ريليز

  2020اکتوبر  6
  

ہندوستانی شہروں کے تناظر ميں شہری عالقوں کا تصور کے عنوان پر معروف ماہر عمرانيات 
    ساسکيہ ساسين کا جامعہ مليہ اسالميہ ميں توسيعی خطبہ

  
: منصوبہ سازوں اور شہريوں کو بڑے شہروں کی بجائے جامع شہروں پر توجہ دينی چاہئے 

    ساسکيہ ساسين
  

توسيع ليکچر کا انعقاد ) آن الئن(ف آرکيٹيکچر اينڈ ايکٹسٹکس ، نے ايک جامعہ مليہ اسالميہ فيکلٹی آ
کو کولمبيا يونيورسٹی ، نيو يارک ، امريکہ کے نامور ماہر عمرانيات  2020اکتوبر  01کيا جس ميں 

ساسکيہ ساسين نے ہندوستانی شہروں کے تناظر ميں شہری عالقوں کا تصور کے موضوع پر اپنا 
   ۔ جامع خطبہ پيش کيا

  
شيخ انتخاب عالم اسسٹنٹ پروفيسر ڈپارٹمنٹ آف آرکی ٹيکچر جامعہ مليہ اسالميہ نے سيشن کو 

   موڈريٹ کيا۔
  

سسکيہ ساسين ايک ڈچ امريکی ماہر معاشيات ہيں جو عالمگيريت اور بين االقوامی انسانی ہجرت کے 
اکنامکس سے وابستہ ہيں۔  تجزيوں کے لئے مشہور ہيں۔ وه کولمبيا يونيورسٹی اور لندن اسکول آف

   انهوں نے متعدد کتابيں لکهی ہيں جن کی بيس سے زائد زبانوں ميں تراجم شائع ہو چکے ہيں ۔
  

محترمہ ساسکيہ ساسين نے اپنے خطبہ ميں کہا منصوبہ سازوں اور شہريوں کو بڑے شہروں کی 
ں سے ہجرت وغيره پر بجائے جامع شہروں پر توجہ دينی چاہئے۔ انهوں نے شہر اور غربت، شہرو

گفتگو کی ۔ انهوں نے کہا شہروں کو بسانے ميں خصوصی طور پر معيشت کے بہتر وسائل اور 
    شہريوں کے بہتر رہائش کے امکانات پر توجہ دينی چاہئے ۔

  
پروفيسر حنا ضيا فيکلٹی آف آرکيٹيکچر اينڈ اکيٹسٹکس کی سربراه نے يونيورسٹی کا تعارف کے ساته 

   ی گفتگو ميں عالقائی علوم کی اہميت پر روشنی ڈالی۔اپنے افتتاح
  

پروفيسر جمال انصاری ، سابق ڈائريکٹر ، ايس پی اے نئی دہلی ، اور جامعہ مليہ اسالميہ کے وزٹنگ 
  پروفيسر کے کلمات تشکر کے ساته پروگرام کا اختتام عمل ميں آيا۔
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