ویمن یوهیورصٹی مردان اور ڈیری صائوس پارک مطترکہ الئحہ ؼمل پر متفق
ویمن یوهیورصٹی مردان اور ڈیری صائوس پارک کے ماہرین کے درمیان ایک هطشت ہوئی اور
بائیو ِرصک مویجموٹ ) / BRMحیاتیاتی خطرات ( اور خواتین کے لیے کاروباری موالػ پیدا
حکمت ؼملی تیار کی گ ئی.
کرهے کے لیے
ِ
ویمن یوهیورصٹی کی همائودگی وائس چاهشلر پروفیشر ڈاک ٹر غزالہ یاصمین ،ڈاک ٹر ِحوا
جبین )ڈائریک ٹر  / ORICچیئرپرصن مائیکروبیالوجی ڈیپارٹموٹ( اور ؼدهان لریطی (PS to
) VCهے کی  .جبکہ ڈیری صائوس پارک کی طرف صے پروفیشر ڈاک ٹر محمد صبحان لریطی )
چیف پیٹرن ڈیری صائوس پارک  /پروفیشر  Theriogenologyزرؼی یوهیورصٹی پطاور(،
ماهر مؽاظیات( ،ڈاک ٹر محمد حفیظ ) اصشٹوٹ پروفیشر پولٹری صائوس( اور
ثمیوہ لریطی ) ِ
ڈاک ٹر فریدہ )لیکچرر مائیکروبیالوجی( هے کی.
ایک مطترکہ پراجیکٹ کے ذریؽے متؽلكہ اهداف کا حصول یكیوی بوایا جائے گا .طلبہ اور
حفغان صحت کا اهتغام کیا جائے گا
پیطہ ور بائیو میڈیکل پیطے صے موشلک افراد کے
ِ
.فارموگ اور پراصیشوگ یوهٹس کے مؽیار کے جاهچ کے لیےتحكیق کی جائے گی ،کوالٹی
صٹیوڈرڈ لائم کیے جائیں گے اور اور متؽلكہ لاهون صازی کے لیے حکومت اور متؽلكہ اداروں
کو صفارظات بهیجے جائیں گے .مختلف اداروں کے درمیان باہمی تؽاون کو فروغ دیا جائے گا
.تؽلیم یافتہ خواتین کے لیے الئیوصٹاک اور پولٹری صے متؽلكہ خود روزگاری کے موالػ پیدا
کیے جائیں گے BRM .کے لیے هیا تجویز کردہ هصاب الگو کیا جائے گا اور بالی یوهیورصٹیوں
میں بهی وہی هصاب متؽارف کیا جائے گا .بائیو میڈیکل پیطہ ور افراد کو تربیت دیےن کے لیے
توصیؽی پروگرام مرتب کیے جائیں گے .طلبہ  ،صوؽتی همائودوں ،زمیوداروں ،صائوشداهوں
اور پالیشی صاز افراد کی تربیت کی جائے گی.
متؽلكہ مؽامالت کے لےئ ظراکت داروں کے درمیان مطاورتی ادارہ لائم کیا جائے گا .مختلف
حیاتیاتی خطرات کو کم کرهے کے لیے ؼوامی صحت کی حفاعت کو یكیوی بوایا جائے گا

.درمیاهے درجے کے کاروباروں کو رجشٹر کیا جائے گا ،متؽلكہ تربیت اور تکویکی تؽاون ّ
مہیا
کیا جائے گا اور کوالٹی کوٹرول صرٹیفیکیٹ جاری کیے جائیں گے .رجشٹرڈ فارموں کے
پیداواری اظیاء مثال دودھ ،گوظت ،اهڈے ،مطروم اور دیگر اظیاء ڈصپےل صوٹر کے ذریؽے
ؼوام کے لیے دصتیاب کی جائیں گی.
وائس چاهشلر هے اتےن کم هوٹس پر ڈیری صائوس پارک کے دوصرے دورے کے لیے ولت هکالےن
پر پروفیشر لریطی اور اس کی ٹیم کا ظکریہ ادا کیا اور خواہض عاہر کی کہ یوهیورصٹی کے
مائیکروبیالوجی پروگرام اور  ORICافس کے مشتكبل کے پروگراموں میں ڈیری صائوس پارک
کی مؽاوهت درکار ہو گی.
پروفیشر لریطی هے ویمن یوهیورصٹی مردان کا ظکریہ ادا کیا کہ اهہوں هے پارک کو مولػ دیا
کہ اب تک ہوهے والی پیض رفت کو صراہا اور اپےن تحكیق و ترلی میں اس کو جگہ دی .اهہوں
هے مشتكبل میں ان مطترکہ کاوظوں کو جاری رکهےن کا ؼزم دہرایا اور امید عاہر کی کہ ان
کاوظوں کے هتیجے میں هوجواهوں اور خصوصا تؽلیم یافتہ خواتین کے لیے ّ
باؼزت روزگار کا
حفغان صحت کے مؽیار پر پوری اترهے والی خوراک مكامی ابادی
مولػ مےل گا ،اور حالل و
ِ
اور ؼالمی موڈی کو برامد کرهے کے لیے دصتیاب ہو گی.
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