
 
  دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن

  جامعہ مليہ اسالميہ
  2020جوالئی 14

    
کا  کے موضوع پر تين روزه آن الئن کورس ’19ڈيزاسٹر مينجمنٹ فار کوويڈ ۔‘جامعہ مليہ اسالميہ ميں 

  آغاز
  

جامعہ مليہ اسالميہ کے ذريعہ ) ايچ آر ڈی سی-يو جی سی(ہيومن ريسورس ڈويلپمنٹ سنٹر -يو جی سی
کورس آج شروع ہوا  مختصر مدتی  کے موضوع پر تين روزه آن الئن ’ 19ڈيزاسٹر مينجمنٹ فار کوويڈ ۔‘

  تک جاری رہے گا۔ 2020جوالئی  16جو 
    

اسالميہ پروفيسر نجمہ اختر مہمان خصوصی افتتاحی اجالس ميں وائس چانسلر جامعہ مليہ 
  سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ 100ملک بهر سے متعدد ممتاز شخصيتوں سميت تقريبا   جبکہ  تهيں 

ايچ آر ڈی سی ، جامعہ مليہ اسالميہ نے مہمان خصوصی - پروفيسر انيس الرحمن ، ڈائريکٹر ، يو جی سی
يا اور موجوده حاالت ميں کورس کی ضرورت و اہميت پر اور ديگر شريک ہونے والے افراد کا خيرمقدم ک

  روشنی ڈالی ۔
    

کو اس صدی کی سب سے شديد تباہی قرار ديتے ہوئے کہا اس کی وجہ  19پروفيسر نجمہ اختر نے کووڈ 
سے مريضوں کی تعداد ہر منٹ ميں بڑه رہی ہے اور اس ميں صحت ، ڈيزاسٹر مينجمنٹ اور گورننس ، 

زياده بات  اور معاشی جيسے مختلف زاويے ہيں ۔ انہوں نے کہا کہ ان امور پر زياده سے قانونی ، معاشرتی 
  کام کی چيزيں سامنے آئيں گی۔ چيت کی ضرورت ہے اور بات چيت سے ہی 

ايچ آر ڈی سی ، جامعہ مليہ - انہوں نے اس کورس کی ميزبانی کرنے کے لئے ڈائريکٹر ، يو جی سی
جن کی نگرانی ميں تعليم و تعلم سے جڑے افراد کے ساته ساته آئی اے ايس ،  اسالميہ کو مبارکباد پيش کی 

  آئی پی ايس وغيره ايک ساته ايک جگہ جمع ہو رہے ہيں ۔
    

کے ) ريٹائرڈ(افتتاحی سيشن کے بعد تکنيکی سيشنزہوئے جس کی ابتدا ڈاکٹر انيل کر سنہا ، آئی اے ايس 
پنے پيچهے حيرت و استعجاب کا ايک پہاڑ ليکر آتی ہے ، اس ليکچر سے ہوئی ۔ انهوں نے کہا ہر تباہی ا

  سے ڈر کر بهاگنا نہيں بلکہ اس سے مسائل کا حل نکالنے ميں کاميابی ہے ۔
  

کی وجہ سے پوری دنيا کی معيشتيں الک ڈاؤن کی زد ميں آچکی ہيں اور آنے  19ڈاکٹر سنہا نے کہا ، کووڈ 
والی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کسی بهی تباہی کو والے دنوں ميں صورتحال مزيد خراب ہونے 

ڈی (سنبهالنے ميں ايس ڈی ايم اے اور اين ڈی ايم اے کے مقابلے ميں ڈسٹرکٹ ڈيزاسٹر مينجمنٹ اتهارٹی 
کا کردار زياده اہم ہے کيونکہ يہ زمينی سطح پر تمام بلدياتی اداروں اور پنچايتی اداروں کے ) ڈی ايم اے

  ے ہيں ۔ساته کام کرت
    

ڈاکٹر پرويز حيات کے زير اہتمام ايک سيشن تها جس کا ) ريٹائرڈ(ڈاکٹر سنہا کے کے بعد آئی پی ايس 
۔ اس پروگرام ميں جے اين يو سے ’ہندوستانی تناظر اور عالمی منظرنامہ: کا انتظام 19کوڈ ‘موضوع تها 

مسٹريٹيڈ  19کوويڈ ۔‘‘ هوں نے تعلق رکهنے والے پروفيسر پی کے جوشی ايک اہم ريسرچ پرسن تهے جن
  کے موضوع پر بات چيت کی ۔’’ نيچر 

    
اور سماجی سائنس کے موضوع  19جے اين يو سے تعلق رکهنے والے پروفيسر ميالپ پنيا نے بهی کووڈ 

  پر تبادلہ خيال کيا ۔
    



ايسکارٹس ، جے اين  اين آئی ڈی ايم کے پروفيسر انيل گپتا ، ڈاکٹر وشال چهبرا ، ماہر نفسيات ، فورٹيس  کل 
يو کی ڈاکٹر سنيتا ريڈی اور ايسوسی ايٹ الء کالج ، ايسوسی ايٹ ال کالج ، ڈاکٹر پريا اے سونڈی 

  جيسےماہرين تبادلہ خيال کريں گے۔
    

کی وجہ سے پهيلی تباہی پر کيسے قابو پايا جائے ، يہ ہر ايک کی پريشانی کا باعث ہے۔ ان  19کووڈ  
ہوئے ، جمعرات کے روز ، کورس کے آخری دن ،ديگر بہت سے متعلقہ امور خدشات کو مدنظر رکهتے 

  اور چيلنجوں پر تبادلہ خيال کيا جائے گا۔
    

  احمد عظيم 
  ميڈيا کوآرڈينيٹر-پی ار او  

 


