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ہاسٹلوں ميں مقيم جموں و کشمير کے طلباء پہنچے اپنے گهر ، ايم ايچ آر ڈی اور جامعہ انتظاميہ کی جم کر کی 
 تعريف

مليہ اسالميہ ميں زير تعليم جموں وکشمير کے کی وجہ سے تاال بندی کو ديکهتے ہوئے جامعہ  19کووڈ 
کو يونيورسٹی انتظاميہ نے خصوصی بسوں کے ذريعے ان کے اپنے ) طالبات 9طلباء ، 13( 22کل 

  گهروں تک پہنچايا۔

ايم ايچ آر ڈی کے )اعلی تعليم(شری امت کهرے، سکريٹری   يہ قدم جموں و کشمير انتظاميہ کے ساته
ف سکريٹری ، جموں و کشمير اور نئی دہلی ميں ريذيڈنٹ کمشنر ، جموں و چي  تعاون سے اٹهايا گيا۔

  کشمير نے بهی طلبا کو ان کے گهر واپس بهيجنے ميں اپنا پورا تعاون کيا۔

  
چونکہ يونيورسٹی بند ہے اور الک ڈاؤن کی وجہ سے سبهی درس و تدريس آن الئن ہورہے ہيں ، لہذا بہار 

رياستوں کے ہاسٹلوں ميں مقيم طلباء اپنے وطن واپس جانے کے لئے بے ، جهارکهنڈ ، يوپی اور ديگر 
  چين ہيں اور يونيورسٹی کو اس سلسلے ميں ضروری اقدامات اٹهانے کے لئے کہہ رہے ہيں۔

  
کو يونيورسٹی کے زير اہتمام ايک خصوصی بس ميں سری نگر  2020مئی  10جموں و کشمير کے طلباء 

  سابق فوجی جوان سکيورٹی گارڈ بهی تهے۔ 2يونيورسٹی کے  ان کے ساته  روانہ ہوئے تهے۔

  
سری نگر پہنچتے ہی انہيں حکومت کے ايس او پی کے مطابق قطار ميں رکها گيا اور کورونا وائرس کے 

زياده تر طلباء کے ٹيسٹ منفی پائے جانے کے بعد وه اپنے گهروں کو واپس   ميڈيکل ٹيسٹ کروائے گئے۔
  طلباء کے نتائج کا ابهی تک انتظار ہے۔ چلے گئے ہيں جبکہ چند

  
  سری نگر جاتے ہوئے راستے ميں بهی طلباء کا تين مقامات پر ميڈيکل اسکيننگ ہوا۔

  
ہاسٹلز ميں قيام کے دوران يونيورسٹی کی جانب سے مکمل قرنطينہ کی وجہ سے طلبہ کو وائرس سے 

  متاثر ہونے ميں مدد ملی ہے۔



  
، ايم ايچ آر ڈی اور جموں و کشمير انتظاميہ کو ہاسٹل ميں قيام کے دوران طلباء نے يونيورسٹی کے حکام 

  ان کی مسلسل مدد اور تعاون کے لئے شکريہ ادا کرتے ہوئے تحريری پيغامات ارسال کيے ہيں۔

  
، او ) آئی پی ايس(وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر کی سربراہی ميں ، رجسٹرار مسٹر اے پی صديقی 

، ڈی ايس ڈبليو پروفيسر مہتاب عالم ، چيف ) ريٹائرڈ آئی اے ايس(يہ مسٹر تنوير زيڈ ايلی ايس ڈی انتظام
پراکٹر پروفيسر وسيم اے خان ،پرووسٹس ، نگراں حضرات اور ديگر انتظامی افسروں نے طلبا کے 

  محفوظ اور ہموار سفر کے لئے بطور ٹيم کام کيا۔

  
ايک بڑی تعداد جامعہ مليہ اسالميہ کے ہاسٹلوں ميں مقيم جب الک ڈاؤن کا اعالن کيا گيا تو طلباء کی 

طلباء کی حفاظت اور صحت کو مدنظر رکهتے ہوئے يونيورسٹی نے تمام طلباء کو ہاسٹل کيمپس    تهی۔
يونيورسٹی انتظاميہ نے ہاسٹلوں ميں    ميں ہی رہنے کو کہا اور انہيں باہر جانے کی اجازت نہيں دی۔

  کا بهی بہترين انتظامات کيا ۔ صحت کے مطابق ان کے طعام

  
جامعہ مليہ اسالميہ انتظاميہ نے اس بات کو يقينی بنانے کے لئے کوئی کسر نہيں چهوڑی کہ ہاسٹل ميں 

طلباء سے گزارش ہے کہ يونيورسٹی سے مناسب تصديق   مقيم طلباء اپنے گهروں کو بحفاظت پہنچيں۔
  يقين نہ کريں۔ کے بغير کسی بهی سوشل ميڈيا پوسٹ يا پيغامات پر

  
يونيورسٹی ديگر رياستی حکومتوں کے عہديداروں کے ساته بهی رابطے ميں ہے ، جن کے طلباء ہاسٹل 

  ميں مقيم ہيں ، تاکہ انہيں وطن واپس بهيج سکيں۔
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