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ازدو شثبى کے فسوغ کے لیے جدید تسذزائع اختیبز کسًب ضسوزی :ڈاکٹس شیخ
عقیل احود
قوهی کوًعل کے شیس اہتوبم چلٌے والے ازدو،عسثی اوز فبزظی اظٹڈی ظیٌٹسش کے ذهے دازاى کی
آى الئي هیٹٌگ
ًئی دہلی:قوهی کوًعل ثسائے فسوغ ازدو شثبى کے ازدو عسثی اوز فبزظی کے ظیٌٹس اًچبزجص کی
آى الئي هیٹٌگ ہوئی جط هیں توبم ظیٌٹسش کی کبزکسدگیوں کب جبئصٍ لیب گیب اوز ظبتھ ہی اًھیں ہدایت
کی گئی کہ کوزوًب کے دوز هیں کط طسح اپٌی تعلیوی ظسگسهیبں جبزی زکھی جبظکتی ہیں۔ اض
هوقعے پس کوًعل کے ڈائسیکٹس ڈاکٹس شیخ عقیل احود ًے کہب کہ کوزوًب کے دوز هیں ثھی کوًعل
ت هعوول جبزی ہیں اوز ہن ًے اپٌی توبم اظکیووں کوجبزی زکھتے ہوئے ثہت ظے
کے توبم کبم حع ِ
علوی و ادثی پسوگسام ثھی کسوائے ہیں۔ اًھوں ًے ظیٌٹس اًچبزجوں ظے کہب کہ آپ ازدو شثبى کے
فسوغ کی هہن هیں پوزی ظٌجیدگی اوز لگي ظے شسیک زہیں اوز اپٌے طلجہ و طبلجبت کو آى الئي
تعلین دیٌے کب ظلعلہ جبزی زکھیں تبکہ ثچوں کب تعلیوی ًقصبى ًہ ہو۔ اًھوں ًے یہ ثھی کہب کہ
هوجودٍ دوز ظوشل هیڈیب اوز اًٹسًیٹ کب دوز ہے لہرا ہس ظیٌٹس کب فیط ثک،ٹوئٹس،یوٹیوة وغیسٍ پس
اپٌب اکبؤًٹ اوز چیٌل ہوًب چبہیے اوز اى کے ذزیعے ثچوں کو تعلین دیٌے کے ظبتھ اپٌی ظسگسهیوں
کی تشہیس ثھی کسیں تبکہ لوگوں کو هعلوم ہو کہ آپ کب ظیٌٹس ایکٹیو ہے اوز کوًعل تک ثھی ثساٍ
زاظت هعلوهبت پہٌچتی زہیں۔ ڈاکٹس عقیل ًے کہب کہ ظوشل هیڈیب کب هفید اظتعوبل کسکے ًہ صسف
ثچوں کب تعلیوی ظعٹن جبزی زکھب جبظکتب ہے ثلکہ اض کے ظبتھ ظبتھ آپ کے ادازے کی تشہیس ثھی
ہوگی اوز لوگ اض کی کبزکسدگیوں ظے ثھی واقف ہوتے زہیں گے۔ ڈاکٹس عقیل ًے کہب کہ کوًعل
ًے ازدو شثبى کے ظبتھ ظبتھ طلجبو طبلجبت کے لیے عسثی و فبزظی شثبى کی تعلین کب ثھی اًتظبم کیب
ہے اوز اض وقت هجووعی طوزپس ازدو،عسثی اوز فبزظی کے دوہصاز ظے شائد ظیٌٹس چل زہے ہیں
،ہوبزی کوشش ہے کہ ازدو شثبى کب دائسٍ پوزے هلک کے دوزدزاش خطے تک پہٌچے اوز ًئی ًعل
کو دوظسی شثبًوں اوز عصسی علوم کے ظبتھ اض شثبى کی شیسیٌی ظے ثھی واقف کسوایب جبئے۔
تجبدلہ خیبل کسکے اى کے ظیٌٹسوں کی کبزکسدگی
اًھوں ًے اض هوقعے پس توبم ظیٌٹس اًچبزجص ظے
ٔ

کے ثبزے هیں جبًکبزی ثھی حبصل کی اوز اًھیں دزپیش پسیشبًیوں کو جلد اشجلد دوز کسًے کی
یقیي دہبًی کسوائی۔اض هیٹٌگ هیں کوًعل کے اظٹبف ظویت توبم ظیٌٹسش کے ذهے دازاى هوجود
زہے۔
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