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 پر' حقوق کے امالک دانشورانہ ميں اداروں تعليمی اعلی' ميں اسالميہ مليہ جامعہ 

اہتمام کا ويبنار   
  

 ميں بارے کے سسٹم ايکو آر پی آئی ميں طلباء اور ممبران فيکلٹی نے اسالميہ مليہ جامعہ
 امالک دانشورانہ ميں اداروں تعليمی اعلی' کو 2020 اکتوبر 3 لئے کے کرنے پيدا آگاہی
 اختر نجمہ پروفيسر افتتاح کا ويبنار کيا۔ اہتمام کا ويبنار ايک سے عنوان کے' حقوق کے
. آر جی مسٹر ، آر آئی ايس سی ، سائنسدان ماہر ، پال سہج نريش يسرپروف کيا۔ نے

 ڈائريکٹر ، گمبهير موہت ڈاکٹر ، انصاف و قانون وزارت ، سکريٹری جوائنٹ ، راگهويندر
تهے۔ شامل ميں پينل کے ويبينار ، تعليم وزارت ، سيل انوويشن  

 
 جدت نے پاليسی تعليمی میقو حاليہ کہ کہا ميں خطاب افتتاحی اپنے نے اختر پروفيسر

 ميں صالحيت ، ترقی کی ہنر ميں نظام تدريسی ساته ساته کے صالحيتوں تخليقی اور
 نے انہوں ہے۔ ديا زور بڑا پر کرنے شامل کو نظر نقطہ مبنی پر ٹيک ايک اور اضافہ
 ہيں رکهتے فہم کم تعليم ماہرين ہمارے ميں بارے کے پيٹنٹ اور آر پی آئی کہ کہا مزيد
 سے کرنے پيٹنٹ کو کام تحقيقی جديد اپنے ممبران فيکلٹی بار کئی سے وجہ اسی راو

 ميں اشاعت کی تحقيق ميں جرائد تر زياده توجہ کی اداروں تعليمی نيز ہيں۔ ہوتے قاصر
ہے۔ ضروری کرنا پيدا بيداری آر پی آئی اندر کے اداروں لہذا ہے۔ رہتی باقی  

 
 ہے ضرورت بيداری ليکر کو معاملے اس اندر کے ںادارو کہ کہا کر دے زور نے انہوں

 اور ہے سکتا ہو کسکا پيٹنٹ کيا" کہ ہوں واقف سے اس طلباء اور محققين ، اساتذه تاکہ ،
 ہونے ميں نتيجے کے اس اور کرانے پيٹنٹ کو ہولڈرز اسٹيک کہا نے انهوں   نہيں کا کس
چاہئے۔ جاننا بهی ميں بارے کے فوائد والے  

 
 تعليمی اور اقدامات گئے اٹهائے سے طرف کی ہند حکومت کو شرکاء نے تراخ پروفيسر
 کے سفارشات کی سی جی يو لئے کے بنانے حصہ کا نصاب کو آر پی آئی ميں اداروں
کيا۔ آگاه بهی ميں بارے  

 
 ہے موجود کارکردگی عمده تحقيقی پاس کے اسالميہ مليہ جامعہ  کہ کہا مزيد نے انہوں
 ہے۔ ضرورت کی بنانے الئق کے کام پر طور عملی ساته هسات کے پيٹنٹ جسے

 اور نظام عمل قابل ايک لئے کے آر پی آئی ميں برادری اساتذه اور طلباء يونيورسٹی



 مالی تاکہ ہے گيا ديا تشکيل کار طريقہ ايک ميں يونيورسٹی ہے۔ پرعزم لئے کے بيداری
 اس ، ميں مستقبل جاسکے۔ ديا فروغ کو فائلنگ آر پی آئی ذريعہ کے فراہمی کی مراعات

گا۔ جائے کيا متحرک مزيد کو شعبے اہم  
  

 کے ڈومين کے پالننگ ريسرچ اور ٹرانسفر ٹکنالوجی ، آر پی آئی ، پال سہج پروفيسر
 بعد کے اس اور کرنے داخل درخواستيں کی پيٹنٹ ، اہميت کی پيٹنٹ نے ، ماہر معروف
۔ بتايا سے تفصيل پر عمل کے   

 
 ميں اداروں تعليمی اور پيٹنٹ ، پہلوؤں قانونی کے آر پی آئی کو شرکا نے نندرراگهو جی
 گئے اٹهائے سے طرف کی ہند حکومت لئے کے دينے فروغ کو ترقی کی آر پی آئی

 ملک اسالميہ مليہ جامعہ  کہ کہا نے انہوں  بتايا۔ ميں بارے کے اقدامات پاليسی مختلف
 پيٹنٹ اپنے ميں سالوں والے آنے ہے شامل ميں يونيورسٹيوں مرکزی دس اعلی کی

ہے۔ صالحيت بڑی کی النے بہتری ميں پروفائل  
 

 کی آر پی آئی کرکے اشتراک کا مثالوں عملی متعلق سے انڈسٹری گمبهيرنے موہت ڈاکٹر
ہے۔ سکتا جا نمٹا سے اس کيسے کہ بتايا بارے کے  ورزيوں خالف  
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