
  

 مارچماهوار سرڪيولر )ِاشةهار نامون( براِء 
 

 الصالم غلّڪم ورحهحً اهلل وةرڪاجً و جحفً ِاغلُ )ع( ندد
 انّد جً خّرِث شان ٌَىدا ۽ نػاشره شازى جُ الِء پيٍيجُ پاڻ کُ آناده ڪرى رٌّا ٌَىدا. )اىشاَء هلل(

 

شالّاىُ پروگرام جحث ٌو شرڪَّلر اصغرًِ اشٽَڊىٽس آرگيائّزِشو پاڪصحان جُ جهام اداران جا شيدن  
نٍّيُ جا پروگرام نَڪلُ رٌّا آٌَّن، انّد جً جيظّهُ احڪاناة ۽ طرِقً ڪار جحث شڀئُ پروگرام  نارچذرِػُ 

ُٰ ادارن جائّو ان جُ رپَرٽ نَڪلّيدا جً جّئو جيظّه ُ جحرڪ کُ قائم و دائم رکڻ ۾ پاڻ پيٍيجَ شراىجام ڏِيدا ۽ اغل
 نڪهل حصَ ادا ڪرى شگٍَن.

 يونٽ ۽ يونيورسٽي يونٽ جا پروگرام
 

 خط نلڻ شان ئُ َِىٽ ڪاةّيً جُ واٽس اپ گروپ ۾ شرڪَّلر پٍچڻ جَ اطالع ڏِيدا..1
ء ڪاةّيً نّٽيگ گٍرائّيدا، جيٍو ۾ َِىٽ جيرل ڪاۿىصل نّٽيگ ۽ ناٌَار پروگرانو کُ .2 َِ ٌڪ ڏِيٍو کاىپ

ڪانّاب ڪرڻ ةاةث راِءِاجاة وصَل ڪيدا ۽ َِىٽ جيرل ڪاۿىصل ۾ پٍرِان ِا آخر ۾ ِا ورى غهَنُ طَر جُ 
۾ نَجَد جهام ادارن جُ  ڪاةّيً نّٽيگ ۾ وصَل ٿّل راِءِاجاة َِىٽ جيرل ڪاۿىصل ۾ ٻڌائّيدا ۽ شرڪَّلر

 زنُ ڪيدا.الپروگرانو جَ نطالػَ 
 نصئلَ پڙٌائّيدا.. رڪو کان جَضّع الهصائل نان ٌڪ ٌڪ ڪاةّيً نّٽيگ جُ آخر ۾ ٌر ڪاةّيً جُ.3
نّٽيگ  َِىٽ جيرل ڪاۿىصل نّٽيگ جَ اىػقاد ڪرى ناٌَار پروگرام جُ نيظَرى وٺيدا ۽ پروگرام جرجّب ڏِيدا.4

 .ل نان ٻً غدد نصئال ةّان ڪيدا.جُ آخر ۾ جَضّع الهصائ
ُٰ ادارن شان راةطَ ڪيدا، ٿّيدڙ پروگرانو جُ آگاٌُ ڏِيدا ۽ نهڪو راٌيهائُ الروزاىَ اڌ ڪ.5 ڪ شػتُ وائّز اغل

 حاصل ڪيدا.
 ناٌَار ، والدة ۽ شٍادة نػصَنّو )ع(ٌفحَّار دغائَن ناٌَار ٌڪ غدد غلهُ نحفل، ٌڪ غدد نحفل قرآن،.6

 اىػقاد ڪيدا.جُ  ةػيَان دوشحُ  جا آداب ۽ اصَل ۽ ٻً ناٌُ فڪرى درس اشٽڊى شرڪل
 شػتان الهػظم ٌفحً نػرفث انام زناىً غج جَ اىػقاد ڪرڻ. 17جا  7.12
 .ڻٺشػتً فائزِو جَ شيڊى ڪالس ٌالئڻ ۽ نٍّيُ ۾ ٻً دفػً پّپر و.8
 .ڪانّاب ةيائڻ ضػتً فائزِو جُ دورى کُنرڪزى .9
 ..ورڪشاپ ۾ شرڪث ڪيدا ضلع جَضّع الهصائل.10
 ن ڪرائڻ.رى آرگيائّزِشو ةٍحر اىداز شا ٽُ َِىٽ جَُِىَّرش.11
 نرڪزى شّهپَزِئم ۾ شرڪث ڪرڻ..12
ُٰ ادارن ڏى نَڪلڻ.ٺناٌُ ڪاردگُ رپَرٽ پروفارنً جحث  03جائّو  ع2021نارچ  13.03  اٌُ اغل
 نٍّيُ جُ آخر ۾ رپَرٽ نٿّو ادارن ڏاىٍو نَڪلّيدا...14

 



 ضلع ۽ ڊويزن جا پروگرام
 

ڪاةّيً نّٽيگ گٍرائّيدا،  جلد ئُخط نلڻ شان ئُ ڪاةّيً جُ واٽس اپ گروپ ۾ شرڪَّلر پٍچڻ جَ اطالع ڏِيدا ۽  .1
۽ شرڪَّلر ۾ نَجَد جهام ادارن جُ پروگرانو جَ نطالػَ الزنُ  جيٍو ۾ ناٌَار پروگرانو جُ نيظَرى وٺيدا

 ڪيدا.
 نّٽيگ جُ آخر ۾ جػلّهاة اٌلتّث ڪحاب نان اشٽڊى شرڪل ڪيدا. .2
ُٰ ادارن ۽ شّيئرز ش .3  .ان راةطَ ڪيداٌر روز اڌ ڪالڪ راةطً آفّس قائم ڪيدا جيٍو ۾ َِىٽو ۽ اغل

 جُ پروگرانس الِء َِىٽس جُ رٌيهائُ ڪرڻ ۽ اىػقاد ڪرڻ.شػتان الهػظم ٌفحً نػرفث انام زناىً غج  21جا  21 .4
 نرڪزى شّهپَزِئم ۾ شرڪث ڪرڻ. .5
، جحُ َِىٽو جُ جيظّم ىَ نڪهل ڪرائّيدى رٌّلجائّو ڊوِزن جُ  ع0802 نارچ 80ڊوِزن پيٍيجُ ىگراىُ ۾  .6

راةطً فٍرشث جرجّب پَرى ڊوِزن ِا ضلع جُ ع جائّو 0802 نارچ 28ڊوِزن نَجَد ىً آٌُ اجُ ضلػَ ڪرائّيدو ۽ 
 کُ جهع ڪرائّيدا. نرڪزى جيرل شّڪرِٽرىڏئُ 

 جرةّحُ ورڪشاپ نيػقدا ڪيداڊوِزىل ڪاةّيً الِء  .7
۽  )جيٍو ڊوِزن جيَرى نيػقد ڪيدا.ُ ورڪشاپ و جيظّه روزا جػلّهُ، جرةّحُ 80ڊوِزىل جيرل ڪائَىصل الِء  .8

 ۾ ىً ڪَّ آٌُ( فّترورى
 ۾ ىً ڪَّ آٌُ( فّترورى)جيٍو ڊوِزن  نرڪز جُ صدارة ۾ ٽُ ناٌُ ڊوِزىل ورڪيگ ڪائَىصل اجالس نيػقد ڪرڻ. .9
 ڪارڪردگُ رپَرٽ ناٌُ 03 ججزِاجُ رپَرٽ ۽ ڊوِزن جُناٌُ  03 َِىٽس ۽ ضلػو جُ جائّو ع2021نارچ  07 .10

 .ڏى نَڪلڻ جيرل شّڪرِٽرى نرڪزاٌُ ٺپروفارنً جحث 
 ضلع ڪاةّيً الِء جرةّحُ ورڪشاپ نيػقد ڪيدا. .11
 ۾ ىً ڪَّ آٌُ( فّترورى ضلع)جيٍو . ڪالڪُ جَضّع الهصائل ورڪشاپ نيػقد ڪرڻ 40ضلع جيرل ڪائَىصل الِء  .12
 ٌڪ غدد جػلّهُ شّهّيار نيػقد ڪرڻ. .13
ورڪشاپ نيػقد ڪرائڻ الِء شّڊول جرجّب ڏِيدا، ورڪشاپ جُ ىگراىُ ڪيدا جحُ  ىصاةُ ڪالڪُ 80َِىٽو ۾  .14

 ۾ ىً ڪَّ آٌُ(۽ فّترورى جيَرى  َِىٽ ۾)جيٍو  ندرس ىً ٌجو اجُ ندرس جُ زنَّارى اىجام ڏِيدا..
پروفارنً جحث  ڪارڪردگُ رپَرٽ ناٌُ 03ججزِاجُ رپَرٽ ۽ ضلع جُ ناٌُ  03 َِىٽس جُ جائّو ع2021نارچ 00 .15

 .ڏى نَڪلڻ نرڪز جيرل شّڪرِٽرىڊوِزن ۽ اٌُ ٺ
 طرفان نيػقد ٿّيدڙ شّيّئرس جُ نشاورجُ اجالس کُ ڪانّاب ڪرڻ الِء ڪَششَن ڪرڻ. نرڪز .16
 (ورجَ آٌُ۾ ىً  فّترورى ضلع)جيٍو  دا..ٺيشػتً فائزِو َِىٽس کان ضلع شطع جُ انححان و .17
 ..ورڪيگ ڪائَىصل اجالس ۾ نڪهل ڪاةّيً شهّث شرڪث ڪيداڊوِزىل  .18
 80  غالئقو جُ جفصّلضلع ۾ نَجَد َِىٽس جُ فٍرشث ۽ جيٍو غالئقُ ۾ ىَان َِىٽ قائم ٿُ شگٍو ٿا اىٍو  .19

 ..نرڪزى جَشّع جيظّم شّڪرِٽرى کُ جهع ڪرائّيدا ع جائّو0802 فّترورى
 نٍّيُ جُ آخر ۾ رپَرٽ نٿّو ادارن ڏاىٍو نَڪلّيدا.. .20
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