
 

   نيشن آرڈی کو ميڈيا و عامہ تعلقات برائے دفتر
  نئی دہلی

  پريس ريليز
  2020اکتوبر 10

   
   

  کے لئے داخلہ امتحانات شروع 21-2020جامعہ مليہ اسالميہ ميں سيشن 
   

پوسٹ گريجويٹ ، انڈرگريجويٹ اور ڈپلومہ  126کے لئے جامعہ مليہ اسالميہ کے  21-2020سيشن 
  لئے امتحانات کا آج بحسن و خوبی آغازہوا۔ پروگراموں ميں داخلے کے

   
 19يونيورسٹی کيمپس کے مختلف امتحانی مراکز ميں دو شفٹوں ميں منعقده داخلہ ٹيسٹوں کے دوران کوويڈ 

سے متعلق تمام رہنما خطوط اور پروٹوکول کی پيروی کی جارہی ہے۔ امتحانات سے ايک دن قبل امتحانی 
اور اميدواروں سے کہا گيا تها کہ وه خود پانی کی بوتل اور جيب سائز ہينڈ مراکز کی صفائی کی گئی تهی 

  سينيٹائزر ساته الئيں۔
   

ماسک اور درجہ حرارت کی جانچ پڑتال کے ساته ، سوشل ڈسٹنسنگ اصولوں پر عمل کرتے ہوئے 
ٹ درجہ ڈگری فارن ہائي 99.4اميدواروں کو امتحانی مراکز ميں داخل ہونے کی اجازت دی گئی تهی۔ 

حرارت رکهنے والے طالب علم کے لئے عليحده کمروں کا بهی اہتمام کيا گيا تها۔ سوشل ڈسٹنسنگ کے 
  اصولوں کے بعد امتحان ہالوں کے اندر بيٹهنے کے انتظامات بهی کيے گئے تهے۔

   
ا گيا ہے سرپرستوں کے لئے يونيورسٹی کيمپس کے مختلف ٹيسٹ سنٹرز ميں انتظار گاه بهی تيار کي/ والدين 

  جس ميں بيٹهنے کے لئے کرسياں ، پيڈسٹل پنکهے وغيره شامل ہيں۔
   

پروگرام کے کوآرڈينيٹر مسٹر وی ايچ صديقی اور اين ايس ايس کے پروگرام آفيسر ڈاکٹر عابد حسين کی 
رہنمائی ميں اين ايس ايس ، جامعہ مليہ اسالميہ کے رضاکار رہنمائی کے کے لئے ان ہيلپ ڈيسک پر 

تهے۔ رضاکار اميدواروں کو مختلف طريقوں سے مدد فراہم کررہے ہيں جيسے انٹری ٹيسٹ مراکز  موجود
کی رہنمائی ، ايڈميٹ کارڈ پر تصوير چسپاں کرنا ، اميدوار اگر داخلہ کارڈ ، فوٹو پرنٹ آؤٹ ، ابتدائی طبی 

  امداد ، جسمانی طور پر معذور ہے تو ان کے مسائل کے حل کا تدارک کر رہے ہيں۔
   

سرپرستوں کی مدد کے لئے ، سيکيورٹی / کسی بهی ايمرجنسی کی صورت ميں طلبہ اور ان کے والدين 
جامعہ مليہ اسالميہ    آفس کے کنٹرول روم ميں داخلہ ٹيسٹ کے دوران ، ڈاکٹر ايم اے ، انصاری ہيلته سنٹر ،

  کی ايمبولينس بهی دستياب رکهی گئی ہے۔
   

ت سے بہت خوش تهے اور وه ان امدادی ميزوں پر رکهے ہوئے رجسٹر والدين اور سرپرست ان انتظاما
  ميں اپنی رائے درج کروا رہے ہيں۔

   
درخواست دہندگان کو مشوره ديا جاتا ہے کہ وه نتائج کی اشاعت سميت داخلہ ٹيسٹوں کے سلسلے ميں تازه 

عہ مليہ اسالميہ کی آفشيلی ويب کے لئے کنٹرولر امتحانات جام) اگر کوئی ہو تو(ترين اعالنات يا تبديليوں 
  کی ويب سائٹ باقاعدگی سے ديکهيں۔) www.jmicoe.in(سائٹ 



   
- 011: کسی بهی پريشانی کی صورت ميں ، طلبا ہفتہ کے دن کام کے اوقات کے دوران ہيلپ ڈيسک نمبر

پر يا ای ميل کے  9836289994، اور  9836219994،  26987338
  پر رابطہ کرسکتے ہيں۔  admission@jmi.coe.in ذريعے

   
  احمد عظيم

  ميڈيا کوآرڈينيٹر-پی ار او
   

 


