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    يو جی سی کانکليو کے موقع پرجامعہ وی سی کا خطاب 2020قومی تعليمی پاليسی  
   

، ) يو جی سی(جامعہ مليہ اسالميہ کی وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے آج يونيورسٹی گرانٹس کميشن 
کے تحت منعقده اعلی  2020) قومی تعليمی پاليسی ( ايم ايچ آر ڈی کے زير اہتمام ، نيو ايجوکيشن پاليسی 

  تعليم ميں تبديلی کی اصالحات پر آن الئن کانفرنس کو خطاب کيا ۔
  
نفرنس کا آغاز يو جی سی کے چيئرمين پروفيسر ڈی پی سنگه کے استقباليہ کلمات سے ہوا۔ ايم ايچ آر کا

مسوده   مذکوره 2020  قومی تعليمی پاليسی   شری امت کهرے نے) ہائر ايجوکيشن(ڈی کے سکريٹری 
  کميٹی کے چيئرمين ڈاکٹر کے کستوری رنگن نے ترتيب ديا ہے کے بارے ميں روشنی ڈالی ۔

  
معزز وزير اعظم جناب شری نريندر مودی جی کے افتتاحی خطاب سے قبل ايچ آر ڈی کے محترم وزير 

اور قابل افتخار وزير مملکت برائےترقی انسانی وسائل شری سنجے ’ نشانک‘منسٹر شری رميش پوکهلایر 
  شمرا ودهوترے نے خطاب کيا۔

  
جامع،کثير الجہتی اور مستقبل کی ‘کا عنوان پروفيسر نجمہ اختر نے کانفرنس کے پہلے سيشن ميں جس 

سے اپنے خطاب ميں حکومت اور خاص طور پر قابل احترام وزير اعظم جناب نريندر مودی جی   تها’تعليم
کے  2020  قومی تعليمی پاليسی  جی اور’نشانک‘اور ايچ آر ڈی کے معزز وزير ، جناب رميش پوکهلایر 

  ۔شکريہ ادا کيا  ديگر معزز ارکان کا
  

تعليم اور ہماری فالح و بہبود کے تئيں حکومت کی  2020قومی تعليمی پاليسی   پروفيسر اختر نے کہا کہ
بهر پور اور مخلصانہ کوشش کو ظاہر کرتا ہے۔ ملک کے تعليمی نظام کو باقاعده کرنے ميں حکومت کی 

اور جديد تعليم   م آہنگوه اپنے شہريوں کو عصری تقاضوں سے ہ  گہری دلچسپی اس بات کا ثبوت ہے کہ
  سے آراستہ کرنے کی کی خواہاں ہے۔

  
جامع اور کثير الجہتی نصاب ، مضامين کا تخليقی امتزاج اور پيشہ ورانہ تعليم " پروفيسر اختر نے کہا ، 

حکومت کے روشن خيال اور ترقی پسندانہ انداز تعليم کو ليکر ان کی فکر مندی اور تشويش کی غماز 
  "ہے۔

  
مستقبل کی تعليم کے لئے ايک بہترين دستاويز ہے،  2020انسلر نے کہا کہ قومی تعليمی پاليسی وائس چ

  جس ميں ذہنوں کی تعمير اور اخالق و کردار کو بلند کرنے کا وافر مقدار موجود ہے ۔
  

 ويں صدی کے ہندوستان کے تعليمی مسائل ، ساختی عدم مساوات اور عدم 21انهوں نے مزيد کہا اس ميں 
تدارک کے خاتمے کے مناسب حل کے ساته ساته ہندوستان کی ضروريات کو پورا کرنے کی طاقت ہے 

   جسے ممتاز محققين اور اساتذه تيار کيا گيا ہے ۔
  



چونکہ تحقيقی سرگرمياں ماہر انسٹی ٹيوٹ ، مرکزی يونيورسٹيوں اور کچه رياستی يونيورسٹيوں ميں 
اعلی تعليم کو بڑی کثير الشعبہ يونيورسٹيوں اور کالجوں 2020  يسیقومی تعليمی پال  مرکوز ہيں ، لہذا

ميں منتقل کرکے اعلی تعليم کے نظام کو زياده بہتر بنانا چاہتا ہے۔ کثير الشعبہ تعليم اور تحقيقی 
يونيورسٹياں کثير الشعبہ تعليم اور تحقيق کے لئے قائم کی جائيں گی۔ جدجد تقاضوں سے ليس ، وه دنيا کی 

  ين کثير الثباتاتی تعليم اور تحقيقی يونيورسٹيوں سے مقابلہ کر سکيں گی ۔بہتر
  

کو مستقبل کا پيش خيمہ قرار ديتے ہوئے کہا کہ اس کی 2020  قومی تعليمی پاليسی  پروفيسر اختر نے
سفارشات جديد ہيں جو مستقبل کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اہليت رکهتی ہے ۔انهوں نے مزيد کہا يہ 

نسی ذہن اور رويہ ، نئے خياالت کے استقبال ، ہر شخص کے وقار کا احترام ، حب الوطنی اور عالمی سائ
شہريت کے حقيقی احساس کے ساته رہنے کی صالحيت نيز سفارشات تعليم کے مختلف مقاصد کو پورا 

  کرنے کے لئے کافی ہيں۔
  

وی سی آفس کمپليکس ميں اساتذه اور افسران نے کانفرنس   پروٹوکول کو برقرار رکهتے ہوئے 19کووڈ 
  کی براه راست نشريات ميں شرکت کی۔

  
  احمد عظيم

  ميڈيا کوآرڈينيٹر- پی ار او  
  

 


