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 :پِس منظر
 

کو گونا گوں مسائل کا سامنا ہے اور  تعلیم ہ  شعب  پاکستان میں علم میں ہے کہ  ہمارےجیسا کہ 

سے لے کر  7491ہمارا ملک اس حوالے سے ترقی کی وہ منازل طے نہیں کر سکا جو کہ 

اب تک کرنی چاہیں تھیں۔اس مسئلہ کی طرف نظر دوڑایئں تو بہت سی وجوہات سامنے آتی 

فراہم کردہ ہیں۔اہم وجوہات میں شعبہ تعلیم کو مختص کردہ وسائل میں کمی کے ساتھ ساتھ 

تحقیقی اداروں کا ریاستی اداروں ، سیاسی واور علمی وسائل کے موئثر استعمال کافقدان 

جماعتوں اور رہنماوں سے   گہرا ربط نہ ہونا ہے۔   شعبہء تعلیم کو درپیش مسائل اور سیاسی 

ی اس ضمن میں  سیاسیجماعتوں اور عوام عمل میں آج تک ایک موئثر تعلق قائم نہیں ہو سکا 

نمائندوں کو شعب ہ  تعلیم کے مسائل سے آگاہ کرنا اور ان مسائل کے حل کے عمل میں شامل 

 کرنا ازحد ضروری ہے۔ 

 

انسٹیٹوٹ آف سوشل اینڈ پالیسی سائنسزقومی تحقیقی ادارہ  ہے جو کہ علم آئیڈیاز کے اشتراک 

میں تعلیمی  سے  جنوبی پنجاب کے تین اضالع رحیم یار خاں، لودھراں اور مظفر گڑھ

مقصد شعبہ تعلیم کے تکنیکی اور اس کاوش کا ۔ کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہےصورتحال 

سیاسی پہلوں کو ہم آہنگ کرنا ہے۔تاکہ ہمارے سیاسی اکابرین اپنی اس اہم ترین  ذمہ داری سے 

ے بغیر کماحقہ عہدہ برآ ہوسکیں جو آئین پاکستان کی رو سے ان پر عائد ہوتی ہے اور جس ک

سیاسی قیادت اور سیاسی جماعتیں نہ صرف  ۔ شعبہ تعلیم کو درپیش مسائل میں کمی ممکن نہیں 

کو کامیابی کے ساتھ الگو کرنے سازی کی ذمہ دار ہیں بلکہ اس پالیسی سا ز ی  تعلیمی پالیسی 

نی خیز میں بھی ان کا اہم کردار ہے ۔عوامی نمائندوں اور دیگر متعلقین کی حمایت کے بغیر مع

اور مثبت نتائج حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس تناظر میں یہ ضروری ہے کہ صوبائی حلقہ جات 

کے بارے میں متعلقین اور عوامی نمائندگا ن کو بہتر طور پر آگاہ کیا میں تعلیمی صورتحال 

۔جائے  

اجالسوں میں شرکت کر چکے ہیں ۔جن میں  ضلعی تعلیمی نیٹ ورک کے گزشتہآپ بطور ممبر

ششماہی بنیاد پر تیار کردہ صوبائی حلقوں کی درجہ بندی کے اعدادو شمار آپ کے سامنے پیش 

کئے گئے اور اور ان  میں بہتری کے  لئے آپ سے رہنمائی بھی حاصل کی گئی۔ اسی تسلسل 

دوشمار کا صوبائی حلقہ جاتی درجہ انسٹیٹوٹ آف سوشل اینڈ پالیسی سائنسز نے تعلیمی اعدا میں

تیار کیا ہے جو کہ اس اجالس میں آپ کے   4179بندی کارڈ برائے ششماہی جوالئی تا دسمبر 

سامنے پیش کیا جائے گا۔اور آپ کی راہنمائی سے اس درجہ بندی میں بہتری کے لئے موئثر 

۔حکمت عملی تیار کی جائے گی  

 

 



 

 :مقاصد
 :صد درج ذیل ہیںاس مشاورت کے بنیادی مقا

صوبائی حلقہ جاتی درجہ بندی کا جائزہ اور گزشتہ ششماہی کی درجہ بندی سے  .7

 موازنہ

 عمائدین ضلع کا  تعلیم کے بارے میں مجوزہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال .4
 

 :شرکاء
اس مشاورت کے شرکا میں سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماوں کے ساتھ ساتھ،  

سکول  کونسل ،والدین ،اور میڈیا کے چیدہ چیدہ ، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن

 نمائندے شرکت کریں گے

 


