
 
نيشن آرڈی کو ميڈيا و عامہ تعلقات برائے دفتر  

اسالميہ مليہ جامعہ  
ريليز پريس  

 
2020 جوالئی   27 

 
انعقاد کا ليکچر توسيعی الئن آن پرʼ نظام ماحولياتی مينگروو‘ ميں جامعہ  

 
 کو 2020 جوالئی 27 نے اسالميہ مليہ جامعہ ، ايکٹيکسٹس اينڈ آرکيٹيکچر آف فيکلٹی ، ٹيکچر کی آر آف ڈپارٹمنٹ 

 پانڈے ديش کانت لکشمی مسٹر خطبہ يہ کيا۔ انعقاد کا ليکچر ايکسٹينشن الئن آن سے عنوان کے نظام ماحولياتی مينگروو
۔ کيا پيش نے  

 
 کے استحکام ماحولياتی اور تحفظ کے مينگروو ساته کے لميٹڈ کمپنی جی ايف ايم ائسبو اينڈ گودريج پانڈے ديش مسٹر
 پر انتظام کے کچرے ٹهوس اور پانی ، تنوع حياتياتی ، مينگرووز وه ہيں۔ کرتے کام سے حيثيت کی منيجر سينئر
 مربوط اور تصوراتی نے کانت لکشمی ، عالوه کے ايپ کی مينگروز ہيں۔ چالتے مہم بيداری اور کنزرويشن ريسرچ

ʼ۔ ہے دی تيب تر کتاب کی کہانيوں لئے کے بچوں پہلی کی ہندوستان پر منگروو ،‘ راز سے بہت کے مينگروز  
 

 مشير کے تنظيموں ديگر اور ، ای آر ای سی ، زيڈ آئی جی ، ميترا نسارگا ساحيدری ، ڈيپارٹمنٹ فاريسٹ مہاراشٹر وه
۔ ہے کيا کام کافی پر امنظ ماحولياتی نے   نے انهوں ہيں بهی   

 
 ايجوکيشن اينڈ مانيٹرنگ بائيوڈائيوائرنس‘ کرده پيش ذريعہ کے يوکے ، ايجوکيشن انوائرنمنٹ برائے کونسل اسٹڈيز فيلڈ
 بين ، اب اور کيا مکمل ساته کے کاميابی نے انہوں جسے ، ہے گيا کيا نامزد انہيں بهی لئے کےʼ اسکالرشپ ڈارون آن

۔ ہيں جاتے جانے پر طور کے اسکالر ڈارون رپ سطح االقوامی  
 

 نے پانڈے ديش مسٹر ہوئی۔ سے گفتگو تفصيلی ايک کی نظام کے قدر وابستہ سے اسی اور مينگروو ابتدا کی ليکچر
 اور پودوں ، تنوع حياتياتی ڈالی۔ روشنی پر خصوصيات کی ماحول مينگروو ساته کے تکنيکوں کی موافقت متنوع

 الحق کو نظام ماحولياتی گيا۔مينگروو کيا خيال تبادلہ پر نظام ماحولياتی کے اورعالقوں شہروں ہمارے ، حيوانات
۔ کی بات کی دينے توجہ کو ہولڈرز اسٹيک مقامی اور حکومت طرف کی نو تجديد اور تحفظ کے اس ، خطرات  

 
۔ دئے انجام نے اسالميہ مليہ جامعہ ، آرکيٹيکچر شعبہ ، پروفيسر اسسٹنٹ ، عالم اقتدار فرائض کے نظامت ميں پروگرام  

 
 نازک متنوع ميں بهر ملک ميں کلمات استقباليہ اپنے نے   ايکٹيکسٹس اينڈ آرکيٹيکچر آف فيکلٹی ڈين ، ضيا حنا پروفيسر
۔ ديا زور پر اہميت کی تحفظ کے نظام ماحولياتی  
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