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 صنفی اور تصورات دقيانوسی ، تعصب صنفیʼ سے اشتراک کے سی جی يو ميں اسالميہ مليہ جامعہ

اہتمام کا ويبنار پر‘ مساوات  
  

) سی جی يو( کميشن گرانٹس يونيورسٹی نے اسالميہ مليہ جامعہ ، انگريزی اور سائنس پوليٹيکل شعبہ
 ايک سے عنوان کے‘ مساوات صنفی اور تصورات دقيانوسی ، تعصب صنفی آج سے اشتراک کے

کيا۔ اہتمام کا ويبنار  
 

 کے پروگرام ، کيا نے اسالميہ مليہ جامعہ ، چانسلر وائس ، اختر نجمہ پروفيسر افتتاح کا ويبنار اس
۔ رہيں شريک ميں اس خود بذات وه تک اختتام  

  
 ٹی ايس آئی اين اور آر آئی ايس سی ڈائريکٹر ، اگروال رنجنا پروفيسر ، مقررين معزز آغاز کا اجالس

 کلينيکل اينڈ جسٹس سوشل اينڈ ہيلته سنٹرفار ، ڈائريکٹر ، داس ابهيجيت ڈاکٹر اور ، ايس ڈی اے
 سے خطاب کے امريکہ ، واشنگٹن آف يونيورسٹی ، ہيلته گلوبل آف ڈپارٹمنٹ ، پروفيسر ايٹ ايسوسی

 ہوا۔
 

 اسالميہ مليہ جامعہ ، سائنس پوليٹيکل شعبہ ، جيمز دهر بلبل پروفيسر ، صدارت کی سيشن دوسرے 
 تسليم کو تنوع کے گروہوں مختلف کے مردوں اور خواتين صنف کہ کہا نے انهوں ميں جس کيا نے

بائنری' ميں بارے کے صنف صرف يہ ليکن ہے۔ تاکر  نے انهوں ۔ ہے نہيں محدود ہی تک تفہيم '
 مجموعی کےʼʼ  حقوق انسانی‘‘  لئے کے سب يہ   ہے، نہيں مسئلہ کا خواتين صرف مساوات صنفی   کہا
 ذمہ ، حقوق مساوی کے لڑکوں اور لڑکيوں ، مردوں ، عورتوں ميں اس اور ہے اندر کے ورک فريم
 ۔ ہے عبث حصول کا حقوق بغير کے مساوات صنفی ہے۔ ہوتی نشاندہی کی مواقعوں اور ريوںدا

 معاشی ، سياسی عام ايک لئے کے بنانے جامع اور شريک کو تجزيہ صنفی کہ کہا نے جيمز پروفيسر
 کی عوام ، پائيدار ، پرامن مساوات صنفی ، پر طور مجموعی ہے۔ ضرورت کی کرنے ضم ميں تجزيہ
ہے۔ شرط ايک لئے کے ترقی پر بنياد  

 
 ۔ڈاکٹر ڈالی روشنی نے رنجنا پروفيسر پر بارے کے ترقی و امن برائے استحکام اور مساوات صنف

 کی خواتين ميں شعبے عوامی کے مردوں پر سطح کی برادری ميں ہندوستان نے داس ابهيجيت
ديا۔ زور پر ضرورت کی کرنے حمايت اور تائيد کی شموليت  

 
 فار سينٹر ، ڈائريکٹر سابقہ ، اگروال اسمتہ پروفيسر ، شاعر مشہور ايک کے يورسٹیيون آباد الہ

 يونيورسٹی ، اسٹڈيز وومنس آف ڈپارٹمنٹ ڈی او ايچ ، شنکر ہری بهراتهی پروفيسر ، اسٹڈيز وومنس
 صنفی پر طور الشعوری اور ی شعور نے پرسنز ريسورس شريک ميں پروگرام سميت مدراس آف

 باہم کے ثقافت اور مذہب ، طبقے ، ذات ذريعے کے کاموں ادبی آہنگی ہم سے حاظل کے کرداروں
کيا۔ اجاگر کو مساعی  

 
۔ تهے ہوئے ريجسٹريشن 600 تقريبا ميں ويبنار اس والے ہونے منعقد ذريعے کے ميٹ گوگل  
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