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جامعہ مليہ اسالميہ کے دو طلباء نے صنف پر مبنی تشدد سے متعلق بين االقوامی جريدے کا کيا 

    آغاز، پہال شماره جاری
  

اسالميہ کے دو طلباء کے تعاون سے قائم ايک غير منفعتی اداره فيکلٹی برائے قانون ، جامعہ مليہ 
کے ذريعے نصير حسين جعفری اور ) ايف اے آئی ٹی ايچ(فاؤنڈيشن فار اکيڈميا،انوويشن اينڈ تهاوٹ 

عمير احمد اندرابی اور سوسن بی انتهونی سينٹر آف روچسٹر يونيورسٹی ، نيو يارک ، امريکہ نے 
ايس اے جے ايل پی (اؤته ايشين جرنل آف الء ، پاليسی ،اينڈ سوشل ريسرچ س - مشترکہ طور پر جرنل 

  شروع کيا ہے۔) ايس آر
  
سوشل سائنس ريسرچ (اس جرنل کے پہلی جلد کا پہال شماره ايس ايس آر اين  2010) پير(ستمبر  7

  ہے۔پر جاری کيا گيا ، جو اسماجی علوم اور عمرانيات ميں علمی تحقيق کے لئے وقف ) نيٹ ورک
  

  کی وجہ سے اسے ملتوی کرنا پڑا تها۔ 19يہ جرنل گذشتہ مارچ ميں ريليز ہونے واال تها ليکن کووڈ 
  

نصير حسين جعفری اور عمير احمد اندرابی کو گذشتہ سال روچسٹر يونيورسٹی کے عالمی تبادلے کے 
  ه شروع کيا گيا ۔پروگرام ميں امريکہ جانے کے لئے منتخب کيا گيا تها جس کے بعد ہی مذکوره جريد

  
جريده پيئر ريويو، اوپن ايکسيس قانونی اور معاشرتی سائنس جريده ہے جو غير مطبوعہ تحقيقی 

مقاالت شائع کرتا ہے ۔ اس کا مقصد جنوبی ايشائی ممالک ميں قانونی اور معاشرتی مسائل کے ممکنہ 
    نا ہے۔حل کو فروغ دينے کے لئے ايک بين الشعبہ تحقيقی پليٹ فارم تشکيل دي

  
کے مرکزی خيال پر توجہ دی گئی ہے جو ) جی بی وی(جرنل کی جلد اول ميں صنف پر مبنی تشدد 

صنف کی بنياد پر جسمانی ، جنسی ، اور نفسياتی تحقيق پر مشتمل ہے ، جس ميں جنوبی ايشياء کے 
   خطے ميں جی بی وی سے متعلق تحقيقی نقطہ نظر پيش کيا گيا ہے۔

  
نيکيشن ريسرچ سنٹر جامعہ مليہ اسالميہ اس جريده جريده کے فوٹو گرافی اے جے کے ماس کميو

  سيکشن کا شراکت دار ہے۔ اس جلد اول ، شماره دوم اس سال نومبر ميں اجراء ہوگا۔
  

ايس اے جے ايل پی ايس آر کا جلد اول ، شماره اول آن الئن جاری کيا گيا ہے جسے مندرجہ ذيل لنک 
  .تا ہےسے مفت ميں حاصل کيا جاسک
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