
Mnookin लाई कुलपति घोषणा 

 
University of California, Los Angeles का कानून स्कूलका डीन र Ralph and Shirley Shapiro कानूनका 

प्राध्यापक डा. Jennifer L. Mnookin लाई University of Wisconsin–Madison को ३० औ ंअगवुाको रूपमा 

घोषणा गरीएको छ । 

 
The University of Wisconsin System Board of Regents ले चयन सतमतिले गरेको तसफाररसलाई पालना गरेर 

Mnookin को कुलपतिको तनयुतिलाई परूा सहमतिको साथ स्वीकृति तियो ।  

 
“हाम्रो राष्ट्रको सााँच्चै नै उत्कृष्ट साववजतनक तवश्वतवद्यालयहरू मध्ये एक UW–Madison को नेितृ्व गने यो अवसर पाउाँिा म 

एकिमै हतषवि छु,” Mnookin ले भन्नुभयो । “म UW–Madison को शैतिक पह ाँच र अनुसन्धान उत्कृष्टिा प्रतिको िोहोरो 

प्रतिबद्धिाको साथै राज्यमा सेवा गने र समग्र रूपमा योगिान परु् याउने उद्देश्यको गतहरो प्रशंसा गिवछु । Special Regent 

Committee र प्रतितनतधहरूले ममा िखेाएको तवश्वासको लातग म सम्मानजनक र कृिज्ञ छु ।” 

 
Mnookin, Rebecca Blank ले छोड्नुभएको कायवपिमा अगस्ट ४, २०२२ ितेख कुलपतिको रूपमा काम शुरू गनुवह नेछ । 

Blank को कायावलयको अतन्िम तिन मे ३१ ह नेछ । UW–Madison प्रोभोस्ट John Karl Scholz, Blank को प्रस्थानको 

समयितेख Mnookin को कायवकाल शरुू नहोउञ्जेलसम्म अन्िररम कुलपतिको रूपमा सेवा गनव सहमि ह नुभएको छ । 

 
“डीन Mnookin को साववजतनक उच्च तशिा प्रतिको जोश, यसको भतवष्ट्यको लातग वहााँको दृतष्टकोण र यसले सामना गने 

महत्त्वपणूव चनुौिीहरू धेरै प्रभावशाली तथए,” Karen Walsh, Regent उपाध्यि र खोज र तस्िन सतमतिका अध्यिले 

भन्नुभयो । “हाम्रो प्रमखु तवश्वतवद्यालयको अगवुाको छनोट regent हरूले सामना गनव सक्ने सबैभन्िा महत्त्वपणूव कायवहरू 

मध्ये एक हो । हामीले उत्कृष्ट खोज सतमति र मूल्यवान् क्याम्पस सहभातगिाको सहयोग पाउाँिा भाग्यमानी तथयौं, जनु िवुै 

प्रतियाको लातग महत्त्वपणूव तथए । डीन Mnookin एक सहकायव, िरूिशी अगवुा ह नुह न्छ जसको लातग तवद्याथी सफलिा र 

तवस्कतन्सन तवचार सववश्रेष्ठ ह नेछ ।” 

 
Mnookin अगस्ट २०१५ सालितेख UCLA को कानून स्कूलको डीन ह नुह न्छ । वहााँले बाह्य तनयतुि र बौतद्धक जीवनको 

उपडीन र संकाय र अनुसन्धानको उपडीनको रूपमा पतन सेवा गनुवभएको छ । वहााँले UCLA मा प्राध्यापकको रूपमा २००५ 

सालमा काम शरुू गनुवभयो । त्यसअतघ, वहााँ University of Virginia कानून स्कूलको प्राध्यापक ह नुह न््यो र वहााँले 

Harvard University कानून स्कूलमा भ्रमण गने प्राध्यापकको रूपमा एक वषव तबिाउनुभयो । 

 
वहााँले आफ्नो Ph.D. Massachusetts Institute of Technology बाट तवज्ञान र प्रतवतधको सामातजक अध्ययनको 

इतिहासमा, J.D. Yale कानून स्कूलबाट र A.B. Harvard College बाट सामातजक अध्ययनमा कमाउनुभएको छ । 

 
“तशिा, अनुसन्धान, सेवा र तवतवधिामा Jennifer Mnookin को अतभनव दृतष्टकोणले तवस्कतन्सनको प्रमखु 

तवश्वतवद्यालयको लातग बतलयो आधार प्रिान गिवछ," Jay O. Rothman, आगमन UW प्रणालीका अध्यिले भन्नुभयो । 

"वहााँसाँग तवस्कतन्सन तवचारको व्यतिगि, घतनष्ठ समझ छ र सो हाम्रो राज्यको लातग ठूलो लाभको कुरा ह नेछ ।” 
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