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کے موضوع پر ويبنار " مسائل اور چيلنجز: يونيورسٹيوں ميں نظم و ضبط"جامعہ مليہ اسالميہ ميں
  کا اہتمام

  
  

مسائل : يونيورسٹيوں ميں نظم و ضبط"چيف پراکٹريل ڈپارٹمنٹ ، جامعہ مليہ اسالميہ کی جانب سے آج 
جس ميں کيمپس ميں نظم و  کے عنوان سے يونيورسٹی ميں ايک ويبنار کا اہتمام کيا ،" اور چيلنجز

   ضبط کو برقرار رکهنے کی تدبيرو کوشش پر غور و خوض کيا گيا۔
  

پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ ، ويبينار کی مہمان خصوصی تهيں۔ ڈاکٹر 
  شيکها کپور ، اسسٹنٹ پراکٹر ، جامعہ مليہ اسالميہ پروگرام کو موڈريٹ کر رہی تهيں۔

  
روفيسر وسيم خان ، چيف پراکٹر ، جامعہ مليہ اسالميہ اور ويبينار کے چيئرمين نے مہمان خصوصی پ

اور ديگر معززين کا استقبال کيا۔ انہوں نے کہا کہ علم کے حصول کے لئے ضبط ضروری ہے اور 
  نظم و ضبط کے بغير علم حاصل نہيں کيا جاسکتا۔

  
شعبہ طلباء کی امنگوں ، يونيورسٹی کے اہداف اور  پروفيسر خان نے يہ بهی کہا کہ پراکٹوريل

حکومت کی پاليسيوں کے مابين ايک پل اور ثالث کا کام کرتی ہے۔ چيلنجز روزانہ بڑهتے جارہے ہيں 
جس کی وجہ سے سوشل ميڈيا کے استعمال ميں اضافہ ، افواہوں کو بڑهاوا دينے کے لئے الگ الگ 

غيره جيسے مسائل سے جامعات کو ہر روز جوجهنا پڑتا ہے، طريقوں کا استعمال اور سائبر کرائم و
    انهوں نے ايسے ميں يونيورسٹيوں کو مزيد ہائی ٹيک ہونے کا مشوره ديا۔

  
نظم و ضبط ايک "پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ نے اپنے خطاب ميں کہا ، 

، غير معقول اور بے جان قوانين کا نفاذ ہر گز ضروری چيز ہے ليکن اس کا مطلب غير منطقی سختی 
نہيں ہونا چاہيے۔ مجهے يقين ہے کہ دباؤ کے بجائے تاثر کے ذريعے نظم و ضبط کو يقينی بنانا 

پروکٹوريل ٹيم اپنی ذمہ داری سمجهے گی۔ ہميں اپنے کيمپس ميں خوف کے بجائے محبت اور احترام 
يادی مقاصد کو مدنظر رکهتے ہوئے جامع سرگرميوں کا کی فضا پيدا کرنا ہوگی۔ ہميں تعليم کے بن

منصوبہ بنانا ہوگا ساته ہی ساته اس بات کو بهی يقينی بنانا ہوگا کہ کالس رومز ، الئبريريوں ، ليبز اور 
  کهيل کے ميدانوں ميں سرگرمياں بہتر انداز ميں جاری رہيں۔

  



نيورسٹی، پروفيسر دهننجے سنگه ، چيف پروفيسر دمحم وسيم علی ، چيف پراکٹر ، علی گڈه مسلم يو
پراکٹر ، جواہر الل نہيرو يونيورسٹی، پروفيسر او پی رائے ، چيف پراکٹر ، بنارس ہندو يونيورسٹی، 

، رجسٹرار جامعہ مليہ اسالميہ ، پروفيسر مہتاب عالم ، ڈی ايس ) آئی پی ايس(مسٹر اے پی صديقی 
سالميہ ، پروفيسر مسعود عالم ، سيکيوريٹی ايڈوائزر اور ڈبليو اور سابق چيف پراکٹر ، جامعہ مليہ ا

سابق چيف پراکٹر جامعہ مليہ اسالميہ اور پروفيسر دمحم۔ سرور عالم ، چيف پراکٹر ، جامعہ ہمدرد 
  ويبنار ميں بحيثيت مقرر کے موجود تهے۔

  
کرنے والے  اس موضوع پر گفتگو) آئی پی ايس(رجسٹرار جامعہ مليہ اسالميہ مسٹر اے پی صديقی 

پہلے مقرر تهے۔ انہوں نے جامعات ميں نظم و ضبط کے بارے ميں بہت ہی جامع اور پر مغز خطبہ 
پيش کيا۔ انہوں نے کہا کہ يونيورسٹياں علم کے مندر ہيں اور کيمپس ميں ہی مسائل کو حل کرنا چاہئے۔ 

کی کهوج ، اظہار اور ان انہوں نے يونيورسٹيوں کو نوجوان ذہنوں کی پرورش کرنے اور متنوع آراء 
کو فروغ دينے کی تاکيد کی۔ ليکن کيمپسز اور ہاسٹلز ميں غير قانونی سرگرميوں اور غنڈه گردی پر 

  نظر رکهنے اور اس کی روک تهام کے لئے قدم اٹهائے جانے کی بهی بات کی۔
  

    تشکر سے ہوا۔ ويبنار کا اختتام ويبينار کے ڈپٹی پرکٹر اور کنوينر ڈاکٹر دمحم اسد ملک کلمات
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