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 عالمی يوم خواتين کے موقع پر جامعہ ميں الگ الگ پروگراموں کا انعقاد

خاتون ايک ''  جامعہ مليہ اسالميہ ميں شعبہ سماجيات کی جانب سے عالمی يوم خواتين کی مناسبت سے 
ايک عوامی ليکچر کا اہتمام   کے عنوان سے مير انيس ہال ميں '' ماہر سماجيات کی حيثيت سے ميرا سفر  
کيا گيا۔ جس ميں معروف ماہر سماجيات پروفيسر موہنی انجم نے اپنی زندگی کے مختلف اتار چڑهاو اور  

ں رويہ اور اپنے تجربات کا ايک سماجی سائنس کی اسکالر ہونے کی وجہ سے سماج ميں خواتين کے تئي
اشتراک کيا۔ انهوں نے اپنی جد و جہد اور جامعہ سے لگاو کے بارے ميں تفصيلی روشنی ڈالی اور کہا کہ 

جامعہ سے ان کا تعلق کافی پرانا اور ديرينہ رہا، جہاں صنفی مساوات اور خواتين کيحقوق اور ان کی 
ہا کہ زمانہ اس قدر ترقی کر گيا ليکن اس کے باوجود ترقی کے ليے يکساں مواقع حاصل ہيں۔ انهوں نے ک

ہم آئے دن خواتين کے ساته زيادتی اور ظلم و تشدد کی کہانی سنتے ہيں، ہميں اس کو ختم کرنے کے ليے 
 اقدامات کرنے ہوں گے اور سماج ميں بيداری مہم چالنی ہوگی۔

والی زيادتيوں پر خاموش نہ رہيں بلکہ انهوں نے خواتين خصوصا طالبات کو کہا کہ وه اپنے خالف ہونے  
اس کے خالف آواز اٹهائيں، جب تک آواز نہيں اٹهائيں گی کسی بهی مسئلہ کا حل ممکن نہيں ہو سکے گا۔ 

گرچہ سرکاری و غير سرکاری ادارے اپنے اپنے انداز ميں کام کر رہی  انهوں نے کہا اس سلسلے ميں 
ے نہيں ہو رہے ہيں، آج بهی گاوں اور ديہاتوں ميں وہی مرد ہيں ليکن جو نتيجے بر آمد ہونے چاہيے ته

کے غلبے والے سماج کا بول باال ہے، سماج ميں بيداری پهيلے اور انصاف کا ماحول بنے اس کے ليے 
  مزيد کام کرنے کی ضرورت ہے۔

کے نام انهوں نے جامعہ مليہ اسالميہ کی تعريف کرتے ہويے کہا يہ خوشی کی بات ہے کہ وومن اسٹڈيز 
سے جامعہ ميں باضابطہ ايک سينٹر ہے، جس کے ذريعے سے جنس، خواتين کے حقوق اور مساوات پر 
اچها کام ہو رہا ہے، جامعہ اس کے ليے مبارکباد کی مستحق ہے۔ انهوں نے خصوصی طور پر نوجوانوں 

اور حق کے کو اپنی ذمہ داريوں کو سمجهنے کی ترغيب ديتے ہويے کہا کہ نوجوان خود بهی انصاف 
بارے ميں جانيں ساته ہی ساته اپنے والدين اور آس پاس کے لوگوں کو بهی اچهے انداز ميں سمجهائيں 

شرکاء نے ان سے سواالت بهی  تاکہ ايک خوش گوار معاشرے کا قيام عمل ميں آ سکے۔ اس موقع پر 
  کيے جن کا انهوں تشفی بخش جواب ديا۔

شعبہ  سالميہ کے پرو وائس چانسلر پروفيسر الياس حسين نے اپنے صدارتی خطبے ميں جامعہ مليہ ا
سماجيات کی جانب سے اس قدر اہم موضوع پر ليکچر انعقاد کرنے پر مبارکباد پيش کيا اور کہا کہ سماج  

کا يہ انتہائی حساس موضوع ہے جس پر گفتگو کيا جانا بے حد ضروری ہے۔ انهوں نے کہا جامعہ مليہ 
خر کی بات ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر يہاں کهل کر گفتگو ہوتی ہے۔ جامعہ اسالميہ کے ليے يہ ف

ميں پہلے سے ہی صنفی مساوات خصوصی توجہ دی جاتی رہی ہے، ساته ہی اس بات کا بهی اہتمام ہے 
کہ تعمير و ترقی کے مواقع انهيں بهی يکساں طور پر ملے۔ انهوں نے کہا جامعہ کی وائس چانسلر بهی 

ر کافی سنجيده ہيں اور ان کی کارکردگی ميں جامعہ دن بدن ترقی کی راه پر گامزن ہے۔ اس کو ليک
  پروگرام ميں نظامت کے فرائض شعبے کی صدر اروندر اے انصاری نے انجام ديے۔



پوليٹيکل سائنس کے پروفيسر بلبل دهر جيمس اور سروجينی نائيڈو سنٹر برائے خواتين اسٹڈيز کے   شعبہ 
انهوں نے مساوات پسند جمہوری   ليکچر ديا۔جس ميں   تفہيم صنف کے موضوع پر  نے  سابق ڈائريکٹر

پر زور ديا ۔ معاشرے کی ترقی کے لئے صنفی حساسيت کی ضرورت   
کو  2020مارچ  6ادهر دوسری جانب اکيڈمی آف انٹرنيشنل اسٹڈيز کے سبجيکٹ ايسوسی ايشن نے 

سروجنی  کا اہتمام کيا، جس ميں جامعہ مليہ اسالميہ  سے ايک کوئز  کی مناسبت   خواتين کے عالمی دن 
متعدد  سميت   نيلسن منڈيال  معاشيات ، ويسٹ ايشين اسٹڈيز،   شعبہ  ،  نائيڈو سنٹر برائے خواتين مطالعات 

اور شعبہ جات کے طلباء و طالبات نے حصہ ليا ۔ کوئز شروع ہونے سے پہلے ، سميڈها چيٹرجی   مراکز  
عالمی يوم خواتين کی بابت تفصيل سے روشنی ڈالی ۔  نے ) ايس ايم اے ، اے آئی(  
 

سائنس دان ، فنکار ، مصنفين ، فلم ساز ، سياست دان  خواتين پر مرکوز تهے جو  کوئز کے تمام سواالت 
، تجارتی ماہرين ، ماہرين تعليم ، کهيل، نچلی سطح کی تحريکوں کے رہنما وں کی خدمات و شخصيات پر 

اکيڈمی ميں ايم اے کے دوسرے سال کے طالب علم منيش مکد کوئز ماسٹر تهے۔ مقابلے ميں  مشتمل تهے ۔
ايم اے ، اے (ٹيموں نے حصہ ليا۔ سواالت منيش مکد ، نيلزا وانگمو ، فرحين عالم اور رشبا يادو  13 کل 

و نے کيے ۔پہلی پوزيشن انيت کمار اور رڈهک پاراشيرنے حاصل کی جبکہ آصف احمد ک) آئی ايس
اکيڈمی ميں طلباء کے مشير ڈاکٹر   دوسری اور تيسری پوزيشن آوشی گپتا اور ولی فاروق محمودکو مال ، 

سے نوازا ۔ صبيحہ عالم نے فاتحين کو سرٹيفکيٹ    
  احمد عظيم

  پی آر اواينڈ ميڈيا کو آرڈينيٹر
 جامعہ مليہ اسالميہ،نئی دہلی

 
 


