
 تک ینے کے صاف پانيں پيں جنہيسے ہين پر ايبا نو سو افراد زميان کے مطابق، تقريک بي جانب سے ایاقوام متحدہ ک
ں ي حقوق کے خالف نہی نہ ہونا انسانیي تک رساینے کے صاف پانيا پيک"ہ ہے کہ، يلکن سوال . ںي حاصل نہیيرسا
' ا جائے؟يسے ختم کي کو کی خالف ورزیاس انسان'ہ ہو سکتا ہے کہ، ياس سے بہتر سوال . ہے" ہان"اسکا جواب " ہے؟
 .ںيے جا سکتے ہيار کيقے اختي کے منتظم انتظام کے لئے بہت سے طریبہتر

 
 (ہارڈ کرا جوکہ ين اکير ڈپلوم کوفما ہے مسٹيں سب سے اہم کردار ادا کياس سلسلہ م

سر ڈاکٹر ي آف پروفیورسٹيونيں ينجمنٹ کے ممبر ہيت مي اور قابل-ں يشن ميئر آف انوويں چي کے طالب علم ہیچ ڈي ایپ
 کے یز پاني چیسيک ايوہاں، انہوں نے ا.  کےیورسٹيونيجن يں سيم 3 یکلٹيں فيک مقالہ مياپنے ا) ںيمن ميگستاو برج
د حل يت مفيک نہايہ اي..  ہے ی گیيشن کے عمل سے بنايک کلوز انووي ہے جو کہ ایجاد کيہ عمل سے اخود مختاران
 .ثابت ہوا ہے

 
قوں ي طریتيا جا سکتا ہے اس طرح کے رواي کو محفوظ بنای زندگیا ہے کہ انسانيہ دکهايں يمسٹر کرا نے اپنے مقالہ م

 سمت دوسرا یک نئي طرف ایات کي ضرورین کيصارف. رت ہے ضروی بهیساته ساته نئے حل اپنانے ک. کو اپنا کر
ے جا سکتے يار کيں اختيشہ نہيداوار ہميمانے پر پي بڑے پیاء کي اشیسا کہ انفراديقے، جي طریتيروا. راستہ ہونا چاہئے

ں تمام يوں کہ اس ميادہ موثر ثابت ہو سکتا کيقہ زيا طريک نيا. ںي ہیات مختلف ہو سکتي ضروریوں کہ ہر صارف کيک
 .ال رکها جاتا ہےيات کا خي ضروری ذاتین کيصارف

 
م ي تعلیاپن. ا ہےي کا انتخاب کی نقطہ نظر کے طور پر انٹر انضباطیق کے موضوع کے لئے، مسٹر کرا نے االقواميتحق

 ی کیورسٹيونيجن يڈن سے اقوام عرب امارات گئے، جہاں پر انہوں نے اپنے گهر جوکے سيکے لئے وہ سٹاکہوم، سو
ک محلول پر جس يں ايق کر رہے ہي تحقیل مدتيک طوي تک ایاپنے گهر پر وہ ابه. یم مکمل کيچهت پر واقعہ ہے تعل

قات ي طرف سے تحقی حصوں کے عالوہ، مسٹر کرا  کیکيتکن. ا جا سکےي بناینے کا پاني سے صاف پیسے گندے پان
ونکہ وہ اکثر کهلے يا ہے، کيا گي زور دیا نقصان پر بهيدہ تعاون اور فائ. ںي حصہ ہیم کا بهيت ٹي قابلین االقواميک بيا

نجمنٹ کے طور پر جانا جاتا يز رفتار اور قابل ميک تيشن کا عمل نہ صرف اياوپن انوو. ںيں پائے جاتے ہي عمل میاتيترق
ں يد مسائل ہيز بہت سے میاس کے عالوہ به. ں مددگار ثابت ہو سکتا ہےيز کرنے مي تی عمل کو بهیاتيہ ترقيہے، بلکے 

ا جا ياب بنايشن کا عمل کامي بہت ضرورت ہے، تاکہ انوویت کيشن، تعاون اور صالحينيں شرکاء سے کوآرڈيجس م
 .سکے

 
ں جانچ ي عمل کے بارے میاتيک نمکي اور ایيعے خود مختارانہ صفاي کے ذری توانائی شمسی کیں خام پانيقات ميتحق
 یکلٹيف(است کے امتحان يک ريان اقدامات اور کچه حل کو ا. ايل ہو گيبدں تي مینے کے پاني پی جس سے آست پانیک

لرز کے آہستہ يزسٹنس اور ڈسٹي ہے جو کے ونڈ ری گئیق کيک اور تحقياس کے عالوہ ا. ا ہےيا گيان کيں بيم) چار
. ںيک اہم کردار ہيں طالب علموں کے لئے ايچلر مقالہ کے بارے مي سپروائزر اور ب-مسٹر کرا کو . چلنے کے متعلق ہے

ہ، ي رائن وستفلیت کے تحفظ، زراعت، اور شمالير، نوعيات کے وزيٹر، جوہان رممل، ماحولينتائج ڈاکٹر جڑ، جوہان پ
ش کئے يں مل کر پيب مي تقری افتتاحی سرکاریکس سائنس فورم کيسروں اور عوام کے ساته فلين کے پروفيمختلف مضام

 .گئے
 

 

 


