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ايچ آر ڈی سی اور جامعہ مليہ اسالميہ کے اشتراک سے صنفی علوم پرآن الئن ورکشاپ کا - يو جی سی
  انعقاد

 
جامعہ مليہ اسالميہ ميں يونيورسٹی اور کالج کے اساتذه کے لئے صنفی علوم پر تقريبا ايک ہفتہ پر مشتمل 

ہيومن ريسورس سينٹر اور جامعہ مليہ اسالميہ کے اشتراک  -ايک آن الئن ورکشاپ کا انعقاد يو جی سی 
تک جاری رہے گا ۔ 2020سے شروع ہوا يہ ورکشاپ يکم ستمبر   

 
کے درميان صنفی استحصال اور تشدد جيسے مسائل پر قابو پانے کے  19قصد کووڈ ورکشاپ کا م

طريقوں پر تبادلہ خيال کرنا تها۔ حاليہ دنوں ميں صنف کے حوالے سے تشدد اور بهيد بهاو سماج ميں ايک 
  حساس اور اہم موضوع کے طور پر ابهر سامنے آيا ہے ۔

 
يہ اسالميہ مہمان خصوصی اور ڈاکٹرارچناٹهاکر،جوائنٹ پروفيسر نجمہ اختر،وائس چانسلر،جامعہ مل

سکريٹری،يو جی سی افتتاحی سيشن ميں مہمان ذی وقار کی حيثيت سے شامل ہوں گے۔ اس تقريب ميں 
شرکاء نے شرکت کی۔ 70ملک کے مختلف حصوں سے    

 
الميہ نے مہمان پروفيسر انيس الرحمن ،ڈائريکٹر،يو جی سی۔ ہيومن ريسورس ڈويلپمنٹ،جامعہ مليہ اس

خصوصی،مہمان اعزازی اورمندوبين سميت ديگر معززين کا خيرمقدم کيا اور صنف سے متعلقہ علوم پر 
گفتگو کی۔ انہوں نے موضوعات اور سب ٹائمز کا بهی خاکہ پيش کيا جس پر ہفتہ بهر ورکشاپ کے دوران 

 اسکالرز تبادلہ خيال کريں گے۔
 

چانسلر،جامعہ مليہ اسالميہ اور تقريب کے مہمان خصوصی نے  اس موقع پرپروفيسرنجمہ اختر،وائس
 صنفی امور سے متعلق متعدد اہم نکات پر روشنی ڈالی۔

 
پروفيسراخترنے کہا کہ خواتين زمين کی تقريبا نصف آبادی پر مشتمل ہيں ۔پهربهی ان کے پاس اتنی 

انی حقوق کی حفاظت کرسکيں۔ معاشی،سياسی حتی کہ معاشرتی طاقت نہيں ہے کہ وه اپنے بنيادی انس
صنفی مساوات نہ صرف ايک بنيادی انسانی حق ہے ، بلکہ ايک پرامن ، خوشحال اور پائيدار دنيا بنيادی 

 حق ہے۔
 

انہوں نے اس کورس کی ميزبانی پر پروفيسر انيس الرحمن کو مبارکباد پيش کی۔ جہاں پورے ملک سے 
غور و خوض کريں گے۔ماہر تعليم اور دانشور حضرات اس موضوع پر   

 
ڈاکٹر ارچنا ٹهاکر نے خواتين کے مسائل سے متعلق حيرت انگيز ڈيٹا پيش کيا اور خواتين کی تعليم سے 

 متعلق اسکيموں اور پروگراموں کے بارے ميں تفصيالت فراہم کيں۔
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