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 پريس ريليز
 

جاری 2020- جامعہ ميں آٹهواں آن الئن نيشنل موٹ کورٹ مقابلہ   
 

جون تک آٹهواں نيشنل موٹ کورٹ  27سے  25جامعہ مليہ اسالميہ اپنے صدی تقريبات کے کے درميان 
ميزبانی کررہی ہے۔کی  2020-مقابلہ   

 
کے قريب اداروں نے رجسٹريشن کرايا ہے ۔ سخت تشخيصی عمل  150اس مقابلے ميں ملک بهر سے 

تک جاری رہنے والے زبانی مقابلہ ميں حصہ لے رہی  2020جون  27تا  26ٹيميں  24کے بعد بالترتيب 
 ہيں۔

 
ائزے کے بعد کاميابی کا فيصلہ سنائے سينئر وکالء ، جج اور قانون پڑهانے والے اساتذه پر مشتمل ٹيم ج

، جس ميں کامياب ہونے والے شرکاء کو انعامات سے نوازا جائے گا ۔ گی   
 

اس مقابلہ ميں جسٹس ايس رويندر بهٹ ، جج ، سپريم کورٹ آف انڈيا اور جسٹس اقبال احمد انصاری ، 
سابق چيف جسٹس مہمان پنجاب اسٹيٹ ہيومن رائٹس کميشن کے چيئرپرسن اور پٹنہ ہائی کورٹ کے 

 خصوصی کی حيثيت سے شامل ہوئے ۔
 

کا آغاز يونيورسٹی کی وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے کيا جبکہ فيکلٹی کے  آن الئن افتتاحی تقريب 
 ڈين پروفيسر ساجد زيڈ امانی نے صدارت کے فرائض انجام ديے ۔

 
قانونی نصاب اور تربيت  انهوں نے   کيا جس ميں استقباليہ خطبہ پيش  وہيں پروفيسر ساجد زيڈ امانی نے 

 ميں کی اہميت پر روشنی ڈالی۔
 

اپنے خطاب ميں وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے مہمانوں اور شرکا کو خوش آمديد کہا۔ انہوں نے 
کے ذريعہ حال ہی ميں جاری کی جانے والی اين آر آئی ) ايم ايچ آر ڈی(وزارت انسانی وسائل کی ترقی 

  ايف رينکنگ ميں يونيورسٹی کی نماياں کارکردگی پر اساتذه ، محققين اور طلباء کو مبارکباد پيش کيا۔
 

شرکاء کے لئے سيکهنے کی نئی راہوں کے امکانات پر روشنی ڈالتے ہوئے ، پروفيسر اختر نے زور دے 
اٹهانے اور اپنانے کی ايک  کر کہا کہ آن الئن موٹ کورٹ مقابلے کا انعقاد انفارميشن ٹکنالوجی سے فائده

 بہترين مثال ہے جو آج کی دنيا ميں ايک ضرورت بن چکی ہے۔
 

پروگرام ميں مہمان اعزازی جسٹس انصاری کے اظہار حکمت بهرے کلمات شرکاء کے لئے 
دوسروں کو  اچهے وکيل کی اہم خصوصيات ميں  حوصلہ افزا تهے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تها کہ  کافی 
پر عبور اور اپنے مخالف يا جج کے ذريعہ اپنے دالئل پر تنقيد  لياقت ، زبان اور قانون  کرنے کی قائل 

 کو بر داشت کرنے کی صالحيت ہونی ضروری ہے ۔
 

سپريم کورٹ آف انڈيا کے معزز جج ايس روندر بهٹ نے افتتاحی تقريب ميں وائس چانسلر پروفيسر اختر 
ر مبارکباد پيش کی۔کو يونيورسٹی کی عمده کارکردگی پ  

 



جسٹس بهٹ نے عالمی وبائی مرض اور اس کے معاشرتی اور معاشی و قانونی مضمرات کی وجہ سے 
عصری چيلنجوں کے لئے ايک انسانی نقطہ نظر کی سمت ميں شعور بيدار کرنے کی طرف فيکلٹی آف 

 الء کی کوششوں کو سراہا۔
 

ميں بات کی۔ ان کے بقول ، آزاد عدليہ اور  جسٹس بهٹ نے قانون کی حکمرانی کی اہميت کے بارے
تحفظ قانون کی حکمرانی کی دو سب سے اہم خصوصيات ميں سے ہينجس کے  بنيادی حقوق کا احترام 

 بغير ايک مہذب جمہوريت کی بات کرنا عبث ہے ۔
 

نے مقابلہ  پروگرام کا اختتام مقابلہ کے کنوينر ڈاکٹر دمحم اسد ملک کے کلمات تشکر سے ہوا ۔ ڈاکٹر ملک
 کے سبهی ٹيموں سميت آرگنائزنگ کميٹی کو نيک خواہشات پيش کيں۔
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