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جمعرات  بسوں کے ذريعے 5طلباء  130جامعہ مليہ اسالميہ کے ہاسٹلوں ميں مقيم رياست بہار کے تقريبا 
  روانہ اپنے گهروں کے ليے  کو
  

 والے رکهنے تعلق سے حصوں مختلف کے بہار رياست مقيم ميں ہاسٹل مختلف کے اسالميہ مليہ جامعہ
 ذريعے کے بسوں خصوصی 5 اہتمام زير کے يونيورسٹی  جمعرات کو تعداد بڑی ايک کی طالبات طلباءو
 پهنس ميں ہاسٹل نظر پيش کے ڈاؤن الک ميں 19 کوويڈ طلباء يہ ۔ ہوگيے روانہ لئے کے گهروں اپنے
  تهے۔ گئے

  
 بس ہرايک ميں جن ، ہوئيں روانہ لئے کے اضالع پور بهاگل اور نالنده ، پور مظفر ، پورنيہ ، کٹيہار بسيں
 جانے کٹہار بهی طلباء 3 کے بنگال مغربی ۔ ہيں شامل ليڈر گروپ مشتمل پر طلبہ 130 تقريبا ساته کے
 سفر کا بنگال مغربی سے سہولت اپنی اور گے اتريں ہی ميں کٹيہار وهʼ ہيں رہے کر سفر ميں بس والی
  گئے۔ بهی) جوان فوجی سابق( محافظ دو کے يونيورسٹی ميں بس ہر ساته کے طلباء گے۔ کريں

  
 گے۔ اتريں قريب کے اضالع آبائی اپنے طلباء گا۔ جائے کيا احاطہ کا اضالع 30 کے بہار ميں مقامات 5

 سفری کو انتظاميہ مقامی اور حکومت بہار سميت اضالع 30 تمام ذريعہ کے پراکٹر چيف کے يونيورسٹی
  ہے۔ چکا جا کيا آگاه متعلق سے تفصيالت

  
 اور بہار نے يونيورسٹی پر درخواست کی طلبا اور ہے گئی کردی بند يونيورسٹی نظر مد کے ڈاؤن الک
 ميں بسوں خصوصی اہتمام زير کے يونيورسٹی اور کی چيت بات ساته کے عہديداروں کے حکومتوں دہلی

  کی۔ طلب اجازت کی سفر کے ان
  

 رسمی ديگر اور اسکريننگ کی طلباء سے وجہ کی عالمات ديگر وابستہ سے وائرس کورونا اور بخار
 کے يونيورسٹی ہوگئيں۔ روانہ بسيں لئے کے مرکز صحت کے حکومت دہلی لئے کے کرنے مکمل مراحل
 کيمپس گئے۔ کيے فراہم بهی ماسک اور سينيائٹرز ہينڈ ، بوتليں کی پانی ، پيکٹ کے کهانے کو طلباء ذريعہ
  ۔ تها گيا کيا سينٹائز کو بسوں پہلے سے جانے باہر سے

  
 انشاء کہ کی ظاہر اميد ہويے کرتے اظہار کا اطمينان نے اختر نجمہ پروفيسر چانسلر وائس پر موقع اس
 گے رہيں ساته کے خانہ اہل اپنے وه اور گے جائيں پہنچ بحفاظت کو گهروں اپنے تک کل طلباء يہ هللا

 کے کے يونيورسٹی ذريعہ کے انتظامات خصوصی کو طلباء کے جهارکهنڈ اور کشمير و جموں جيسے
  تها۔ گيا بهيجا کو گهروں کے ان اہتمام زير

  
 ، ٹيم کی ان اور پراکٹر چيف ، ٹيم کی ان اور) ڈبليو ايس ڈی( ويلفيئر اسٹوڈنٹس ڈين لئے کے مدد کی طلبا 



 بس سے جہاں ، تهے موجود ميں آفس ڈبليو ايس ڈی عملہ انتظامی ديگر اور وارڈينز ، پروووسٹ
 پراکٹر چيف ميں سنٹر اسکريننگ لئے کے سہولت کی طلباء ہوئی۔ روانہ لئے کے سنٹر اسکريننگ

  تهے۔ موجود بهی اساتذه ديگر اور خان اے وسيم پروفيسر
  
 باقاعده يونيورسٹی ۔ ہے جاری عمل کا تدريس الئن آن تاہم ہے، بند سےيونيورسٹی سے وجہ کی 19 کووڈ 

 جانا ميں گهروں اپنے طلباء مقيم ميں ہاسٹلز ميں حاالت ان گی۔ کهلے دوباره ميں 2020 اگست پر طور
 چيت بات ساته کے حکومتوں رياستی متعلقہ ، کرکے انتظام کا سفر کے ان يونيورسٹی اور ہيں چاہتے
  ہے۔ رہی کر مدد کی ان کرکے

  
  عظيم احمد

  کوآرڈينيٹر ميڈيا او ار پی


