
 

 دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن
  جامعہ مليہ اسالميہ

  2020، جون 29
  

  پريس ريليز
  

اور بنيادی حقوق کا تحفظ قانون  انسانيت آزاد عدليہ ،احترام
   کی حکمرانی کی دو سب سے اہم خصوصيات

اسالميہ آٹهويں موٹ کورٹ مقابلہ ميں جسٹس  جامعہ مليہ 
   اظہار خيالايس رويندر بهٹ کا 

  
آزاد عدليہ ، بنيادی حقوق کا احترام اور تحفظ قانون کی حکمرانی کی دو سب سے اہم خصوصيات ہيں ، 

، يہ باتيں  خاص طور پرجمہوری جيسا کہ ہمارے ملک کا نظام ہے اس ميں اس کی اہميت اور زياده ہے 
کی صد سالہ تقريبات کی  ميہ جامعہ مليہ اسال سپريم کورٹ آف انڈيا کے جج جسٹس ايس رويندر بهٹ  

نيشنل موٹ  جون تک فيکلٹی آف الء کے زير اہتمام آٹهويں  27سے  25مناسبت سے منعقد ہونے والے 
مہمان  ميں معزز جج  کے افتتاحی تقريب کے دوران کہيں ،اس مقابلے ) آن الئن( 2020- کورٹ مقابلہ 

  خصوصی کی حيثيت سے شريک تهے۔
  

ارے ميں بات کرتے ہوئے جسٹس بهٹ نے مزيد کہا ، کيا آئين ہند ميں شامل قانون کی حکمرانی کے ب
عظيم اقدار قانون کی حکمرانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے قابل ہيں يا نہيں ، يہ ايک تجرباتی مطالعہ 

ہميں اس پر بهی غور کرنا چاہئے کہ عدالتوں نے انسانی حقوق کے معامالت ميں کس رکا موضوع ہے او
   اپنے فرائض کی انجام دہی کی ہے ۔حد تک 

  
جسٹس بهٹ نے موٹ کورٹ کے مقابلے ميں شرکت کرنے والوں سے تجزياتی صالحيت ، بہترحکمت 

عملی ، مخالف کے دالئل کی تعريف کرنے کی صالحيت جيسے بہتر قانونی مہارت پيدا کرنے اور بہتر 
  دالئل کے ساته اس کا مقابلہ کرنے کا مطالبہ کيا۔

  
زور ديتے ہوئے کہ وکيل کو غير متوقع طور پرہر طرح کے ہتهکنڈوں سے نمٹنے کے لئے اس پر 

تياررہنا چاہئے،انہوں نے کہا کہ ان چيلنجوں سے وکالء اور ججوں کے خياالت کی ذہنی موجودگی اور 
  چوکسی کا پتہ چلتا ہے۔

  
حقيقی زندگی کے چيلينجز انہوں نے شرکاء سے کہا کہ اس طرح کے عدالتی مقابلوں ميں حصہ لے کر وه 

کے لئے تيار ہوں گے۔ اس موقع پر موجود نوجوان قانون کے طلباء کی پيشہ ورانہ ترقی پر گفتگو کرتے 
ہوئے ، جسٹس بهٹ نے مشوره ديا کہ چاہے وه اپنی پيشہ ورانہ زندگی ميں کتنے ہی کامياب ہوجائيں ، 

چاہئے جو غريب ، کم مراعات يافتہ اور ال علم انہيں ہميشہ ايسے لوگوں کے لئے ہمدردی کا تحفظ کرنا 
  افراد ہيں ۔

  



جسٹس بهٹ نے عالمی وبائی مرض اور اس کے سماجی و معاشی اور قانونی مضمرات کی وجہ 
سےعصری چيلنجوں کے بارے ميں ايک انسانی نقطہ نظر کی سمت شعور بيدار کرنے کے لئے فيکلٹی 

  و سراہا۔آف الء ، جامعہ مليہ اسالميہ کی کاوشوں ک
  

زير اہتمام موٹ کورٹ مقابلہ ميں ملک بهر سے ڈيڑه سو قانون کے اداروں نے حصہ  فيکلٹی آف الء کے
کو زبانی راؤنڈ ميں  2020جون  27تا  26ٹيموں نے  24ليا تها جس ميں سخت تشخيصی عمل کے بعد 

  حصہ ليا۔
  

آنے والی مشکالت کے پيش  نقل و حرکت اور سماجی اجتماعات پر جاری پابنديوں کی وجہ سے پيش
  نظر، يہ مقابلہ گوگل ميٹ کے ورچوئل پليٹ فارم کے ذريعہ منعقد کيا گيا تها۔

  
کو منعقده ای افتتاحی تقريب ميں جسٹس اقبال احمد انصاری، پنجاب اسٹيٹ ہيومن رائٹس  2020جون  26

تهے۔ تقريب کی مہمان خصوصی  کميشن کے چيئرپرسن اور پٹنہ ہائی کورٹ کے سابق چيف جسٹس 
صدارت وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے کی۔ ڈين فيکلٹی کے پروفيسر ساجد زيڈ امانی نے پروگرام 

  کی صدارت کی۔
  
اس مقابلہ ميں تقريبا چوبيس ٹيموں نے حصہ ليا جس ميں گورنمنٹ الء کالج ، ممبئی نے اين يو ايل اے  

۔ پروفيسر بی ٹی کول ، اور سينئر ايڈوکيٹس ، ايس ، کوچی کو شکست دے کر چيمپئن شپ حاصل کی 
مسٹر کيرتی اُپل ، مسٹر برج بهوشن گپتا اور مسٹر طارق صديقی نے حتمی مقابلے کا فيصلہ کيا۔ دوسرے 

جی ايل سی ، (ايوارڈ يافتہ افراد ميں ، الئيڈ ال کالج نے بہترين ميموريل ايوارڈ جيتا ، مسٹر ايويرپ منڈل 
کو بہترين اسپيکر جبکہ ) آئی ايل ايس الء کالج ، پونہ(پيکر ، محترمہ انوشکا گہلوت نے بہترين اس) ممبئی

  کو بہترين محقق قرار ديا گيا۔) علی گڑه مسلم يونيورسٹی(مسٹر دمحم يوسف علی 
  
دہلی ہائی کورٹ کے جج ، محترم جسٹس آشا مينن اور سابق چيئرپرسن ، دہلی جوڈيشل اکيڈمی ، پروفيسر  

  وغيره اس موقع پر موجود رہے ۔بی ٹی کول 
  

اور ڈاکٹر نورجہاں ) کنوينر(کا اہتمام پروفيسر ساجد زيڈ امانی ، ڈين شعبہ قانون نے کيا۔ اسد ملک  بقہمسا
  تهے ۔) شريک کنوينر(مومن 

  
اس پورے پروگرام کا بغير کسی رکاوٹ کے طلباء رضاکاروں نے مسٹر دمحم کی رہنمائی ميں انتظام کيا۔ 

) اسٹوڈنٹ کنوينر ، موٹ کورٹ کميٹی(کے ساته ياسين ) اسٹوڈنٹ کنوينر ، ريسرچ کميٹی(ع احمد مسٹر سمي
  ميں پيش پيش رہے ۔ مقابلے کو ايس سی سی آن الئن اور ايسٹرن بوک کمپنی نے اسپانسر کيا۔

  
  احمد عظيم

  ميڈيا کوآرڈينيٹر -پی اراو
  

 


