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وبائی مرض کے دوران آن الئن شاپنگ کی اہميت پر قومی  19شعبہ قانون ، جامعہ مليہ اسالميہ کی جانب سے کوويڈ 
   ويبنار کا اہتمام

  
وبائی مرض کے دوران آن الئن  19کو کوويڈ  2020جوالئی ،  27جامعہ مليہ اسالميہ کے شعبہ قانون کی جانب سے  

نزہت ) ڈاکٹر(شاپنگ کی اہميت ايک سماجی و قانونی فريم ورک کے عنوان سے ويبنار کا انعقاد عمل ميں آيا ۔ پروفيسر 
ر کے کنوينرنے تکنيکی انقالب کے اثرات اور آن الئن شاپنگ ميں اور ويبنا) ڈين ، فيکلٹی آف الءسابق (پروين خان 

اس کے کردار کو اجاگر کيا ۔ انهوں نے اس بات پر زور ديا گيا کہ انٹرنيٹ نے ايک بيچنے والے کے لئے ايک ويب 
اپنے گهر  پورٹل کے ذريعہ دکان کهولنا ممکن بنا ديا ہے ، جو گهر سے بهی چاليا جاسکتا ہے ، اور صارف يا خريدار

   سے ہی آرڈر دے سکتا ہے۔
  

نے تمام معزز مہمانوں اور مقررين کا خيرمقدم کيا اور ہندوستان ميں )ڈين ، فيکلٹی آف الء(اقبال حسين ) ڈاکٹر(پروفيسر 
آن الئن شاپنگ کے سلسلے ميں ناکافی ريگوليٹری قانونی فريم ورک پر زور ديا اور کہا آن الئن خريداروں کے حوالے 

برطانيہ اور امريکہ جيسے ممالک ميں بہت زياده پيشرفت ہوئی ہے۔ ليکن ہندوستان ميں آن الئن صارفين کے تحفظ سے 
  پر بہت کم توجہ دی گئی ہے۔

  
نے کيا۔ پروفيسر نجمہ اختر نے ) وائس چانسلر جامعہ مليہ اسالميہ(نجمہ اختر ) ڈاکٹر(ويبنار کا افتتاح پروفيسر  

وبائی  19ختلف عوامل اور آن الئن شاپنگ کے اثرات پر بات چيت کی ۔ انهوں نے کہا کوويڈ صارفين کی خريداری ، م
مرض کے دوران آن الئن شاپنگ کا کافی اہم کردار رہا ، اسمارٹ فون استعمال کرنے والوں کے اثرات خاص طور پر 

کے  19ور ايميزون نے کوويڈ نوجوانوں ميں بڑه رہے ہيں۔ انہوں نے کہا کہ ای کامرس پورٹلز جيسے علی بابا ا
دوران ايک دوسرے سے معاہده کرکے لوگوں کی مانگ کو پورا کرنے ميں اہم کردار ادا کيا۔ اب وه صارفين کی مانگ 

   کے مطابق چيزيں فروخت کررہے ہيں۔ اس بابت صارفين کے تحفظ اور قانونی باريکيوں پر بهی توجہ درکار ہے ۔
  

تهے۔ جسٹس ) جج ، پنجاب اور ہريانہ ہائی کورٹ(جج جسٹس آگسٹين جارج مسيح  ويبنار کے مہمان خصوصی محترم
آگسٹين نے بتايا کہ خريداروں کو کوئی بهی حکم دينے سے پہلے ويب سائٹ پر دکهائے جانے والے تمام قواعد و 

  ضوابط کو پڑهنے کی ضرورت ہے اور انہيں ان شرائط کو نظرانداز نہيں کرنا چاہئے۔
  
کو دو اہم مقررين ڈاکٹر پون دگگل اور ڈاکٹر کرنيکا سيٹه ، سپريم کورٹ آف انڈيا اور سائبر الء کے ماہرين  اس ويبنار 

نے خطاب کيا۔ مقررين نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ خريداروں کی شکايات کو بڑی حد تک حل کيا جانا چاہئے ، 
کے ذريعے  2019ور شده صارف تحفظ قانون ، انهوں نے کہا صارفين کی پريشانيوں کا حل جو حال ہی ميں منظ

ممکن ہو سکے گا۔ ويبنار کا اختتام ڈاکٹر فيضان الرحمن ، اسسٹنٹ پروفيسر ، فيکلٹی برائے قانون ، جامعہ مليہ اسالميہ 
نے کيا۔ اس ) ريسرچ اسکالر ، جامعہ مليہ اسالميہ(کے کلمات تشکر سے ہوا ۔ اس کا انتظام و انصرام انانزه گلزار 

  يبنار ميں ہندوستان بهر سے بڑی تعاد ميں لوگوں نے شرکت کی ۔و
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