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خصوصی بسيں يوپی کے لئے  4جامعہ مليہ اسالميہ يونيورسٹی کے زير اہتمام : الک تالہ بندی  19- کووڈ 
  روانہ

 
سے تعلق رکهنے والے طلباء جمعہ ) يوپی(اسٹلوں ميں مقيم رياست اتر پرديش zجامعہ مليہ اسالميہ کے ه

خصوصی بسوں ميں اپنے گهروں کے لئے روانہ ہوگئے۔ يہ طلباء کووڈ  4کو يونيورسٹی کے زير اہتمام 
توں کے ہاسٹلوں تالہ بندی کی وجہ سے جامعہ کے ہاسٹلوں ميں پهنسے ہوئے تهے۔ تاہم مختلف رياس 19

 ميں مقيم تقريبا تمام ہی طلباء کو عيد سے قبل بحفاظت واپس اپنے گهروں کو بهيج ديا گيا ہے۔
 

طلبا بسوں ميں سفر کر رہے ہيں ۔ ہر بس ميں ايک گروپ ليڈر  70اضالع سے لگ بهگ  40يوپی کے 
ساته ہر بس ميں دو  مقرر کيا گيا جو ذمہ داران سے براه راست رابطے ميں رہيں گے ۔ طلباء کے

شامل ہيں۔) سابق فوجی جوان(يونيورسٹی کے محافظ   
 

يونيورسٹی انتظاميہ کے ذريعہ طلباء کے سفر کی تفصيالت کے بارے ميں يوپی کے سرکاری عہديداروں 
 اور تمام متعلقہ اضالع کے مقامی انتظاميہ کو آگاه کيا گيا ہے۔

 
وجہ سے جامعہ اور جامعہ اسکول کے ہاسٹلوں ميں پهنسے  اسی کے ساته ہی ملک بهر ميں الک ڈاؤن کی

جموں و کشمير ، جهارکهنڈ ، بنگال ، بہار اور اترپرديش کے تمام طلباء کو انتہائی محفوظ طريقے سے ان 
 کے گهر بهيج ديا گيا ہے۔

 
وپی اور الک ڈاؤن کے پيش نظر يونيورسٹی بند کردی گئی ہے اور طلباء کی درخواست پر يونيورسٹی نے ي

دہلی حکومتوں کے عہديداروں کے ساته بات چيت کے بعد خصوصی بسوں ميں ان کے سفر کی اجازت 
 طلب کی۔

 
کورونا وائرس سے وابستہ ديگر عالمات کی وجہ سے طلباء کی اسکريننگ اور ديگر رسمی مراحل مکمل 

سٹی کے ذريعہ طلباء کرنے کے لئے دہلی حکومت کے صحت مرکز کے لئے بسيں روانہ ہوگئيں۔ يونيور
کو کهانے کے پيکٹ ، پانی کی بوتليں ، ہينڈ سينيائٹرز اورماسک بهی فراہم کيے گئے تهے۔ کيمپس سے باہر 

 جانے سے پہلے بسوں کی مناسب صفائی کی گئی تهی۔
 

ں وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے اطمينان کا اظہار کيا اور اميد ظاہر کی کہ يہ طلبا اب اپنے گهرو
ميں بحفاظت پہنچ جائيں گےجس طرح جموں و کشمير ، جهارکهنڈ ، مغربی بنگال اور بہار کے طلباء کو 

 خصوصی انتظامات کے ذريعہ يونيورسٹی کے ذريعہ ان کے گهر بهيجا گيا تها۔
 

نز طلباء کی مدد کے لئے ڈين اسٹوڈنٹس ويلفيئر ، ان کی ٹيم ، چيف پراکٹر اور ان کی ٹيم ، پرووسٹ، وارڈ
 اور انتظامی عملہ موجود تها ، جہاں سے بس اسکريننگ سنٹر کے لئے روانہ ہوئی۔

 



کے پهيالو کی وجہ سے يونيورسٹی بند ہے تاہم آن الئن تدريس کا عمل جاری ہے ، اگر صورتحال  19کووڈ 
ميں دوباره کهل جائے گی۔ 2020معمول پر رہی تويونيورسٹی باقاعده اگست   
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