
 

 

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

  2020، جوالئی 1
  
کے ايام ميں معاشرتی خرابی اور صحت کے مسائل پر ويبنار کا  19جامعہ مليہ اسالميہ ميں کوويڈ  

   اہتمام
  
اور صحت کے مسائل کے ا يام ميں معاشرتی خرابی  19شعبہ جغرافيہ ، جامعہ مليہ اسالميہ نے کوويڈ  

پر ايک ويبنار کا اہتمام کيا۔ ويبنار ميں جواہر الل نہرو يونيورسٹی کے سنٹر فار سوشل ميڈيسن اينڈ 
کميونٹی ہيلته ، اسکول آف سوشل سائنسز ، سے پروفيسر سنگهاميترا شيل آچاريہ قليدی مقرر تهے۔ اس کا 

  کو کيا تها ۔ 2020جون ،  26نے  اول -اہتمام يو جی سی ڈی آر ايس / ويبنار سيريز 
  

پروگرام ميں پروفيسر پی کے جوشی ، چيئر پرسن ، مرکز برائے ڈيزاسٹر ريسرچ ، پروفيسر جے ايس 
جيسے سکالرز نے شرکت کی۔ پروفيسر جے ايس راوت ، گڑهوال يونيورسٹی ،الموره، پروفيسر سيد 

کے عالوه شعبہ جامعہ مليہ ) اسالميہپروفيسر ، جامعہ مليہ ( مسعود احمد اور پروفيسر شکيل احمد ، 
اسالميہ شعبہ جغرافيے کے فيکلٹی ممبران ، جے اين يو اور ملک کے ديگر حصوں سے محققين اور 

  طلباء واسکالرز نے شرکت کی۔
  

کے تعارفی کلمات سے ) 1-کوآرڈينيٹر ، يو جی سی ڈی آر ايس (پروگرام کا آغاز پروفيسر عتيق الرحمن 
کے ) اور ہيڈ ، شعبہ جغرافيہ 1کو آرڈينيٹر ، يو جی سی ڈی آر ايس (وفيسر مريم طاہر ہوا۔ اس کے بعد پر

  ذريعہ استقباليہ کلمات اور تعارف کے بعد ہوا۔
  

مثالوں ، اعداد و شمار اور حقائق کی مدد سے موضوع سے متعلق مسئلے کی  پروفيسر سنگهاميترا نے 
ی ڈی پی کی بہت چهوٹی رقم پبلک ہيلته انفراسٹرکچر پر پيچيدگيوں کی وضاحت کی ۔ انہوں نے بتايا کہ ج

زور ديا کہ  کے پس منظر ميں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر 19خرچ کی جاتی ہے۔ کو ويڈ 
  ايسے معامالت ميں خصوصی طور پر غور کرنے کی ضرورت ۔

  
ں کہا طلباء کی پريشانيوں کو انہوں نے ہسپتال کے معاونين اور طلباء کی پريشانيوں سے متعلق گفتگو مي

ديکهتے ہويے امتحانات اور کيريئر سے متعلق انهيں مناسب طريقے سے حل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے 
  غريب اور تارکين وطن کی حقيقی ضروريات پر بهی توجہ مرکوز کرنے کی بات کہی ۔

  
ہ مليہ اسالميہ پروفيسر نجمہ کلمات تشکر ڈاکٹر ترونا بنسل نے ادا کيے ۔ انہوں نے وائس چانسلر جامع 

اخترکا شکريہ ادا کيا اور کہا يونيورسٹی ميں علم و دانش کے ماحول کووباء کے درميان بهی باقی رکهنے 
ميں انهوں نے جو کارنامہ انجازم ديا ہے وه قابل تحسين ہے انہوں نے اسپيکر سميت ديگر معززين اور 

  ب کا شکريہ ادا کيا۔طلباء کا جنهوں نے ويبنار ميں حصہ ليا ان س
  
  احمد عظيم 
  پی ار او ميڈيا کوآرڈينيٹر 
  



 


