
  

 
  دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن

  جامعہ مليہ اسالميہ
  2020جوالئی 13

  
  کا قہر ، مستقبل کے ليے الئحہ عمل اور بچاو کا امکان   19کووڈ 

   

کے ذريعے ڈيزاسٹر  ايچ آر ڈی سی -يو جی سی جامعہ مليہ اسالميہ ميں 
  مينجمنٹ سے متعلق تين روزه پروگرام کا انعقاد

  
، ) ايچ آر ڈی سی- يو جی سی(ہيومن ريسورس ڈويلپمنٹ سنٹر ) يو جی سی(يونيورسٹی گرانٹ کميشن 

کے عنوان سے تين روزه آن الئن شارٹ ' پينڈيمک  19ڈيزاسٹر مينجمنٹ فار کوويڈ۔ 'جامعہ مليہ اسالميہ 
   شروع کرے گی۔ کو  2020جوالئی  16جوالئی سے  14ٹرم کورس 

  
شرکاء اس کورس ميں  150ملک کے ہر کونے کی نمائندگی کرنے والے تقريبا  توقع کی جا رہی ہے کہ

آن الئن شامل ہوں گے۔ متعدد نامور افراد نے ان شرکاء کے ساته آن الئن گفتگو کے ليے رضا مندی ظاہر 
کی ہے۔ يہ افراد نيشنل انسٹی ٹيوٹ آف ڈيزاسٹر مينجمنٹ سے ہيں۔وہيں جواہر الل نہرو يونيورسٹی ، 

   ہ مليہ اسالميہ سميت ملک کے متعدد اعلی تعليمی دانش گاہيں شامل ہيں ۔جامع
  

بجے پروگرام کا افتتاح کريں گی جس  10پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ صبح 
  کے بعد تکنيکی سيشنز ہوں گے۔

  
پروفيسر پی کے جوشی ، جے اين  ڈاکٹر انيل کے سنہا ، آئی اے ايس ، ڈاکٹر پرويز حيات ، آئی پی ايس ،

يو ، پروفيسر انيل گپتا ، اين آئی ڈی ايم ، ڈاکٹر وشال چهبرا ، ماہر نفسيات ، ايسکارٹس جيسی مقتدر 
  شخصيات تبادلہ خيال کريں گی ۔

  
اس انفيکشن کی وجہ سے سے انسانيت کو ناقابل تالفی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ،معمول کی 

ور معاشی نظامتباہی کے دہانے پر ہے ۔ اس وبائی مرض نے نہ صرف صحت کا بحران پيدا زندگی درہم ا
  کيا ہے بلکہ پوری دنيا کے لئے معاشرتی اور معاشی بحران بهی پيدا کرديا ہے۔

  
اس بحران پر قابو کيسے پايا جائے يہ ہر ايک کے ليے لمحہ فکريہ ہے۔ اس پروگرام ميں ان تمام متعلقہ 

نجوں پر تبادلہ خيال کيا جائے گا، جس سے مستقبل کے لئے کوئی الئحہ عمل مرتب کيا جا امور اور چيل
سے متعلق احتياطی تدابير سے ليکر معيشت و معمول کی زندگی کو پٹری پر کيسے  19سکتا ہے ۔ کووڈ 

    اليا جائے وه تمام موضوعات ماہرين کے ذريعے گفتگو کا موضوع بنيں گی ۔
  
  احمد عظيم 
  ميڈيا کوآرڈينيٹر- او پی ار  

 


