Call to slash medical colleges fee
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LAHORE: Pakistan Medical Association (PMA) is very much concerned over the
exorbitant fee structure of medical colleges in Pakistan, Rs 950,000 per annum for
a student.
If the insurance, tax and admission fee is included, it approximately becomes more
than Rs1,200,000 which is beyond the affordability of parents, said PMA (Centre)
Secretary General Dr S.M. Qaisar Sajjad.
He said the quality of medical education and training should be focused. “PMA
requests Chief Justice of Pakistan to review the fee structure and minimise it, up to
the affordability of the people of Pakistan as it was earlier Rs 642,000,” he said.
https://www.thenews.com.pk/print/417653-call-to-slash-medical-colleges-fee
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پی ایم اے کامیڈیکل کالجوں کی فیسوں میں اضافے پراظہارتشویش
 از اسٹاف رپورٹرJanuary 12, 2019

کراچی (اسٹاف رپورٹر) پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشه سیىٹر کے سیکرٹری جىرل ڈاکٹر
ایس ایم قیصر وے اپىے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشه میڈیکل
کالجوں کی بے تحاشا بڑھتی ہوئی فیسوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتی ہے کہ جس کے
ہے اوشوروس ،ٹیکس  Rs.950,000/-مطابق ایک میڈیکل کے طالب علم کی ساالوہ فیس
اور داخلہ فیس کی شمولیت کے ساتھ یہ فیس قریبا ً  -/1,200,000 .روپے سے زائد ہو جاتی
ہے جو ایک غیر ضروری بوجھ ہے اور طلبہ کے والدیه کی دسترس سے باہر ہے۔ ڈاکٹر
ایس ایم قیصر کا مید کہىا تھا کہ پی ایم اے کا ماوىا ہے کہ طبی تعلیم اور تربیت پر توجہ
دیىی چاہیے تاکہ پاکستان میں مستىد ڈاکٹرز پیدا کیے جا سکیں ،ہم چیف جسٹس آف پاکستان
سے درخواست کرتے ہیں کہ اس فیس پر وظر ثاوی کرتے ہوئے پاکستان کے لوگوں کی
مالی استطاعت کے مطابق اس کو کم کرتے ہوئے پہلے کی سطح پر لے کر آئیں جو
 -/642,000روپے تھی۔
http://www.jasarat.com/2019/01/12/190112-02-25/
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