
ASR COLLECTION 
List of Urdu Pamphlets 

Sr. No Author Title 
 آپ کے سواالت اور ہمارے جواب: خواتين اور قانون   .1
 آخر ايسا کب تک؟  شازيہ شاہين   .2
 آزادی تدريس کی جستجو   .3
آفات کے حاالت ميں عورتوں کے حقوق کے تحفظ کا مسوده     .4

2010 
ہلڈا سعيد،راہول سعيد، داکٹر    .5

يزدانیسمن   
15آئی سی پی ڈی +   

 اِسالم ميں فياضی کا تصۤور   .6
 اِسالم ميں فياضی کا تصۤور   .7
 ِاسالم ميں مرد اور عورت کی مساوی حيثيت  ڈاکٹر جمال اے بداوی  .8
 ِاسالم ميں مرد اور عورت کی مساوی حيثيت  ڈاکٹر جمال اے بداوی  .9
تۤرقیاسلحہ کی دوڑ : ماحول اور  ڈاکٹر سۤيد ہارون احمد  .10  
 اصالحات نہيں خاتمہ    .11
ايگرو فيول: منافع کی ہوس، موسمی بحران سے خوراک کے     .12

 بحران تک
ايگرو فيول: منافع کی ہوس، موسمی بحران سے خوراک کے     .13

 بحران تک
 ايٹمی ہتهيار اور تصۤوِر جہاد  ڈاکٹر محمد خالد مسعود   .14
 ايٹمی ہتهيار تباہی کے سوا کچه نہيں  رضوان عطا   .15
 ايٹمی ہتهيار تباہی کے سوا کچه نہيں  رضوان عطا   .16
 ايک تنکے کا انقالب  نويد اقبال (ترجمہ)   .17
 ايک نی دُنيا ممکن ہے    .18
 بۤچوں کی تحويل اور سرپرستی سے متعلق قوانين   .19
جائزه بهارت اور پاکستان ميں ايٹمی دوڑ: ايک  ڈاکٹر عنايت هللا   .20  
 بهارت اور پاکستان ميں ايٹمی دوڑ: ايک جائزه  ڈاکٹر عنايت هللا   .21
بهۤٹہ مزرودروں کی موجوده صورتحال اور پنجاب جبری     .22

2012مشۤقت کے خاتمے کا بَل   
پاکستانی خواتين کے قانونی حقوق: خواتين سے ہر قسم کے     .23

 امتيازات کے خالف اقواِم متۤحده کا کنوينشن 
: خواتين سے ہر قسم کے  پاکستانی خواتين کے قانونی حقوق   .24

 امتيازات کے خالف اقواِم متۤحده کا کنوينشن 
: قيدی خواتين سے متعلق  پاکستانی خواتين کے قانونی حقوق   .25

 جيل قواعد 
 پاکستانی رياست کو درپيش بحران  وجاہت مسعود   .26
يے پاکستانی سياست کيا ہے کيا ہونی چاہئ صفدر حسن صديقی   .27  
 پاکستانی عورت ايک نيا دور  نگہت سعيد خان  .28
 پاکستانی عورت ايک نيا دور  نگہت سعيد خان  .29
 پاکستانی معاشرے ميں خاندان کا اکيلی عورت پر تشۤدد احمد رضا خان   .30
 پاکستانی معاشرے ميں خاندان کا اکيلی عورت پر تشۤدد احمد رضا خان   .31
تشکيِل نو پاکستان ميں اعٰلی ِدفاعی نظام کی    .32  
 پاکستان ميں محنت کشوں کے سماجی تحفظ کے قوانين    .33
 پاکستان ميں محنت کشوں کے سماجی تحفظ کے قوانين    .34



 پاکستانی صحافيوں کے حاالِت کار طاہر مِلک   .35
 تاجر طبقے کی موثر فياضی   .36
 تاجر طبقے کی موثر فياضی   .37
 تشۤدد کی ممانعت    .38
نيشنل رورل سپورٹ پروگرام تعارف اور دائرِه کار:    .39  
 تنقيدی شعور کيا ہے؟  وجاہت مسعود   .40
 تنقيدی شعور کيا ہے؟  وجاہت مسعود   .41
 جبری مشۤقت    .42
 جدوجہد کا راستہ   .43
 جدوجہد کا راستہ   .44
 جہموريت کيا ہے؟ وجاہت مسعود   .45
 جہموريت کيا ہے؟ وجاہت مسعود   .46
   جنگ  نہيں امن peace   ڈاکٹر محموسد قريشی   .47
   جنگ  نہيں امن peace   ڈاکٹر محموسد قريشی   .48
اس کی نوعيت تشويش  وجوہات اوراس کے  چائلڈ ليبر   محمد نواز   .49

 خاتمے کے لئے تجاويز 
 چاءلڈ ليبر: قومی و بين االقوامی تناظر ميں   .50
 چلو ايک نئی دنيا بسائيں   .51
 چلو ايک نئی دنيا بسائيں   .52
 چيخيں جو ہم نہيں ُسنتے    .53
 حقوق االسالم  موالنا اشرف علی تهانوی   .54
 حقوِق نسواں ايکٹ پر ايک نظر    .55
 حۤوا کی يہ بيٹياں    .56
 خواتين، امن اور سالمتی سے متعلق تاريخی قرارداد   .57
 خواتين اور قانون   .58
 خواتين اور سياسی مساوات ايک قومی تقاضہ    .59
خواتين سے ہر قسم کے امتياز کے خالف اقواِم متحده کا     .60

 کنوينشن 
 خواتين کی صحت    .61
 خواتين کی صحت    .62
 خواتين کے ساته امتيازی قوانين و سلوک   .63
خواتين کے ساته روا امتيازی سلوک کی تمام صورتوں کو     .64

 ختم کرنے کا کنوينشن 
 خواتين کے لئے روزگار منصوبے    .65
اسد سعيد، صبا ُگل خٹک    .66

 (مديران)
خواتين کی با  خالصہ معاشی لبرالئزيشن کے دور ميں 

 اختياريت کے مسائل
 خيرات کی بجائے سماجی سرمايہ کاری   .67
 خيرات کی بجائے سماجی سرمايہ کاری   .68
 دريائے سنده کا کۤچے کا عالقہ   .69
 پانچويں قومی کانگرس کی منظور کرده دستاويز    .70
 دهرتی کے بنجر ہونے کی کہانی   .71
تاريخی پس منظر  زرعی اصالحات اور نيو لبرل زراعت:    .72

 اور موجوده صورت حال
زرعی اصالحات اور نيو لبرل زراعت: تاريخی پس منظر     .73

 اور موجوده صورت حال
 زمين کی ملکيت کے ذريعے اثاثوں کی تعمير    .74
 بے روزگار نوجوان اور سماجی کام سلمان عابد، ارشاد احمد  .75
سماجی کامبے روزگار نوجوان اور  سلمان عابد، ارشاد احمد  .76  



سودا زہر کا: پاکستان ميں جينياتی زراعت کا پہال وار بی ٹی    .77
 کپاس 

 سيکولرازم کيا ہے؟ وجاہت مسعود   .78
ميری پہچان  --- شناختی کارڈ: ميری شناخت    .79  
ميری پہچان  --- شناختی کارڈ: ميری شناخت    .80  
 صارفين کے حقوق   .81
 صارفين کے حقوق   .82
ميں عورت کا کردارسياسی اور انتخابی عمل    .83  
 عورت مانگے آزادی   .84
 عورتوں کی تۤرقی کے لئے تجاويز    .85
 انکوائری کميشن برائے خواتين کی سفارشات    .86
 عورت کے خالف امتيازی سلوک   .87
 عورتوں کے خالف تشدد   .88
 عورتوں کے خالف جرائم   .89
 عورتوں کے خالف جرائم   .90
انتيازات کے خاتمے کا  عورتوں کے خالف ہر قسم کے    .91

 معاہده 
 عورت کی معاشی حيثيت    .92
 فافن پارليمينٹ مابيٹر.    .93
 فافن حتمی سفارشات برائے انتخابی اصالحات   .94
 فافن حتمی سفارشات برائے انتخابی اصالحات ڈاکٹر مہدی حسن  .95
 فرقہ پرستی کا پس منظر اور پاکستان کے مسائل    .96
 فياضی کی ترغيب   .97
ترغيبفياضی کی    .98  
 فياضی کے اداروں کا تعارف   .99
 فياضی کے اداروں کا تعارف  .100
 قانون اور ہم عورتيں  .101
 قانون اور ہم عورتيں پروفيسر عطيہ اويس  .102
قرآن و سۤنت اور فِۤقہ کی روشنی ميں عورت کی شہادت اور    .103

 ديت کا مسئلہ
 قوانين برائے تحويل و سرپرستی نابالغاں  .104
تحويل و سرپرستی نابالغاںقوانين برائے   .105  
 قوانين برائے تحويل و سرپرستی نابالغاں  .106
 قيديوں کيلئے قانونی معلومات   .107
 کراچی بحران کے حل کی تالش   .108
 کسان عورتوں اور مردوں کا تربيتی پروگرام    .109
 کسان عورتوں اور مردوں کا تربيتی پروگرام   .110
عيٰسی کی وفات کشمير ميں حضرت  محمد اسدهللا قريشی .111  
کميونٹی پروٹيکشن کونسل: کونسل برائے عوامی    .112

 تحفظ 
کميونسٹ ميبنی فيسٹو   کارل مارکس .113  
 گهريلو تشۤدد: ہم کر سکتے ہيں گهريلو تشدد کا خاتمہ   .114
 گهريلو تشۤدد: ہم کر سکتے ہيں گهريلو تشدد کا خاتمہ   .115
 لڑکی کيا ہے؟ لڑکا کيا ہے؟  .116
لڑکا کيا ہے؟لڑکی کيا ہے؟   .117  
 لوگ فياضی کيوں کرتے ہيں؟   .118



 لوگ فياضی کيوں کرتے ہيں؟   .119
 ليبر پارٹی پاکستان ڈرافٹ منشور و آئين   .120
 ليبر پارٹی پاکستان ڈرافٹ منشور و آئين   .121
 ليبر پارٹی پاکستان ڈرافٹ منشور و آئين   .122
 ليبر پاليسی ؟؟؟   .123
خالف کيوں؟ مارکسزم انفرادی دہشت گردی کے  ليون ٹراٹسکی  .124  
 مارکسزم انفرادی دہشت گردی کے خالف کيوں؟  ليون ٹراٹسکی  .125
 ڈنليو ايس ايف کراچی مستقبِل کے اِمکانات و اثرات   .126
 مذہبی انتہا پسندی، عدم رواداری اور مطالعۃ پاکستان  ڈاکٹر سيـد جعفر احمد  .127
  فاشزم اور رياستی دہشت گردی ہبیمذ  ارون دهتی رائے  .128
 مسلمانوں کے قوانين برائے طالق  .129
 مسلمانوں کے قوانين برائے شادی   .130
 مسلمانوں کے قوانين برائے شادی   .131
 مطالعہ آئين ميں حقوق کی تالش  سہيل اکبر وڑائچ  .132
 معموالِت يوميہ و مختصر نصاب اصالِحنفس   .133
ترجيحات برائے  معموالت برائے جی ايس پی پلس   .134

 پاکستان 
 سہوليات برائے صحت   .135
مقامی حکومت ميں خواتين کونسلرز کی    .136

 مؤثرشموليت کے اہم نکات 
 مقامی حکومتوں کا نظام ايک نظر ميں   .137
مقامی حکومتوں کی چند اہم ذمہ دارياں ايک    .138

 تصويری جائزه 
جمہوری  مقامی حکومتوں کے نظام ميں تبديلی غير  سلمان عابد  .139

 طرز عمل کيوں؟ 
 مقامی سماجی سرمايہ کاروں کا مثبت کردار  .140
 مقامی سماجی سرمايہ کاروں کا مثبت کردار  .141
 مقامی فياضی ايک تعارف   .142
 مقامی فياضی ايک تعارف   .143
منصوبے سے عمل تک پاکستان ميں سی آئی ڈی اے    .144

 کا عورتوں کی ترقی کا پروگرام 
عوامی تحريک کے لئے ضابطہ  موسم کی تبديلی پر   .145

 عمل 
موسم کی تبديلی پر عوامی تحريک کے لئے ضابطہ    .146

 عمل 
 ميثاِق مزدور   .147
 ميرا گهر ميرا سکول اور ميرے اصول   .148
 ميرا گهر ميرا سکول اور ميرے اصول   .149
ميرے ساته ہو يا طالبان کے ساته ماللہ يوسف زئی    .150

 رہے تو سالمت 
ميرے ساته ہو يا طالبان کے ساته ماللہ يوسف زئی    .151



 رہے تو سالمت 
ميں بهی ــــ پاکستانی ہوں؟ پاکستان ميں اقليتوں کی   صائمہ حسرت  .152

 صورتحال 
 وصاِل ابنِمريم   .153
ہم اور قانون: نِکاح، مہر، الق، بچوں کی تحويل،    .154

 تنسيخ، خلع 
دُنيا  ہم بدليں گی  .155  
قانون کے نام پر جرائم کے خاتمے ہمارا مطالبہ ہے!   .156

 کے لئےمؤثر قانون سازی 
ہمارے ساته ناانصافی کيوں؟ پاکستان ميں اچهوت    .157

 ہندوؤں کی صورتحال 
 ہمارے وسائل ہمارا حق بين الصوبائی تنازعات   .158
ہميں بهی جينے دو: پاکستان ميں اچهوت ہندوؤں کی    .159

 صورتحال 
نسوانی تحرير کی قۤوت: عورت، کلچر اور زباں    .160

 بندی  
 نئی عورت   .161
يو اين آئی ايس ڈی آر کی اصطالحات برائے تخفيِف    .162

 خطراِت آفات
 


