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   کے عہد ميں ايک الء پروفيشنل کی ذمہ داری کے موضوع پر توسيعی ليکچر کا انعقاد 19کووڈ 
  
  

کے عہد ميں الء پروفيشنل کا کردار  19کو گوگل ميٹ پر کوڈ  2020اگست، 27فيکلٹی آف الء،جامعہ مليہ اسالميہ نے
کے عنوان سے ايک آن الئن توسيع ليکچر کا انعقاد کيا۔ ليکچر معروف ماہر تعليم اور سائبر الء کے جانکار پروفيسر 

جی ڈی گوئنکا يونيورسٹی نے ديا ۔ پروگرام کی صدارت پروفيسر تبريز احمد ، پرو وائس چانسلر اور ڈين ، ) ڈاکٹر(
  اقبال حسين ، ڈين ، فيکلٹی آف الء ، جامعہ مليہ اسالميہ نے کی۔) ڈاکٹر(
  

اس ليکچر ميں نظامت کے فرائض بی اے ايل ايل بی ساِل آخری کی طالبہ آيوشی بانا نے انجام دئے ۔اس ميں تقريبا 
  کی جس ميں طلباء ، فيکلٹی ممبران اور ريسرچ اسکالرز شامل تهے۔ سے زائد شرکاء نے شرکت 200

  
اقبال حسين نے موضوع کے بارے ميں تفصيل سے بتايا اور ای نالج ، کالئنٹ مينجمنٹ،ٹائم مينجمنٹ ) ڈاکٹر(پروفيسر 

    ی۔کے ساته ساته ديگر کاموں ميں ايک ايڈوکيٹ کی ذمہ داری اور اس کی اہميت و ضرورت پر روشنی ڈال
  

انہوں نے مقدمات کے تصرف کی تعداد ميں ورچوئل کورٹ سماعتوں کی حدود کے حوالے سے ايک مضبوط متبادل 
کے طور پر اے ڈی آر کی اہميت کی بهی نشاندہی کی۔ انہوں نے آجروں اور مالزمين کے مابين معاہدے کے سلسلے 

  ميں قانونی ذمہ داری پر بهی گفتگو کی ۔
  

بريز احمد نے قانونی تعليم اور قانونی پيشے سے متعلق اعدادوشمار کے حوالے سے بات چيت کی۔ ت) ڈاکٹر(پروفيسر 
الکه وکالء کام کر رہے ہيں اور قانونی پيشے ميں وابستہ ہونے کے  20سے  15انہوں نے کہا کہ ہندوستان ميں تقريبا 

وتے ہيں ايسے ميں ايک اچهے وکيل کے ہزار کے قريب وکالء پاس ہ 70لئے ہر سال کالجوں اور يونيورسٹيوں سے 
طور پر جگہ بنانا کوئی آسان کام نہيں ہے۔ اس لئے اس ميدان ميں جو لوگ بهی آ رہے ہيں انهيں انهيں کافی محنت اور 

   تگ و دو کی ضرورت ہے ۔
  

تی ہوئی مارکيٹ پروفيسر احمد نے کہا کہ کارپوريٹ ، لبرالئزيشن ، نجکاری عالمگيريت، ايم اين سی کی آمد اور بڑه
الکه کمپنياں رجسٹر ہوتی ہيں 2کی وجہ سے قانون کے دائره کار ميں کافی اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال تقريبا 

    جنهيں اس عمل کے لئے وکال کی ضرورت ہوتی ہے اور تنازعات کے حل کے لئے بهی وکالء ہی کام آتے ہيں ۔
  

وبائی امور کے دوران تين گنا بڑه چکا ہے، انهوں نے  19والہ ديا جو کوويڈ انہوں نے انٹرنيٹ سے متعلق جرائم کا ح
  کہا اس ميدان ميں بهی وکالء کی ضرورت سے انکار نہيں کيا جا سکتا ہے۔

  
انہوں نے اس شعبے ميں مسابقت اور ابهرتے ہوئے وکالء کو اس ميدان ميں زنده رہنے اور بہتر بنانے کے لئے 

کے بارے ميں بهی بات کی اوراپنے ميدان ميں خصوصی علم اور مہارت کی ضرورت پر زور ترکيبيں اور پيش رفت 
  ديا۔

  
 ڈاکٹر سبهراپتتا سرکار ، ايسوسی ايٹ پروفيسر ، شعبہ قانون، جامعہ مليہ اسالميہ نے کلمات تشکر پيش کيا۔
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