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جامعہ مليہ اسﻼميہ کے پی جی اور يوجی ساﻻنہ امتحانات شروع
دوشفٹوں پر مبنی امتحانات ميں تقريبا  3000امتحان دہندگان کی شرکت85 ،
فيصد حاضری درج
يونيورسٹی کيمپس ميں پی جی اور يو جی کورسز  ،فيکلٹی آف ہيومنيٹيز اينڈ
لينگويجز اور فيکلٹی آف سوشل سائنسز کی ساﻻنہ امتحان  2020کا آج آغاز ہوا
۔  25اکتوبر  2020ء تک ہونے والے ان امتحانات ميں تقريبا  8ہزار طلباء
شرکت کريں گے۔
جامعہ مليہ اسﻼميہ ان طلباء )خصوصا لڑکيوں( کے لئے پرائيويٹ سہولت فراہم
کرتی ہے جو مختلف وجوہات کی بناء پر باقاعده تعليم سے محروم رہتے ہيں۔
دو شفٹوں ميں ہونے والے امتحانات ميں آج تقريبا  3000امتحان دہندگان ميں
سے  85فيصد شريک ہوئے۔
انجينئرنگ اينڈ ٹکنالوجی  ،ہيومينٹيز اينڈ لينگوئجز  ،نيچرل سائنس  ،سوشل
سائنس اور يونيورسٹی پولی ٹيکنک کی فيکلٹی عمارتوں کے  5امتحانی مراکز
ميں امتحانات لئے گئے ۔ فيکلٹيوں کے ڈين متعلقہ فيکلٹی کے امتحانی مرکز
ميں امتحانات کے سوپرٹنڈنٹ تهے۔
انچارج امتحانات پی جی اور يو جی )پرائيويٹ(  2020پروفيسر اقتدار ايم خان
نے بتايا کہ اين ٹی اے کے ذريعہ منعقد ہونے والے نيٹ اور جے ای ای
امتحانات کے دوران تمام کوويڈ  19پروٹوکول کی پيروی کی گئی تهی۔

انہوں نے بتايا کہ امتحان سے ايک روز قبل تمام  5امتحانی مراکز کی صفائی
کرائی گئی تهی ساته ہی اميدواروں سے کہا گيا تها کہ وه خود پانی کی بوتل اور
پاکٹ سائز ہينڈ سينيٹائزر رکهيں۔
ماسک اور درجہ حرارت کی جانچ پڑتال کے ساته  ،سوشل ڈسٹينسنگ کے
اصولوں پر عمل کرتے ہوئے امتحانات کے مراکز ميں طلباء کو داخل ہونے
کی اجازت دی گئی تهی۔ کسی بهی طالب علم کا درجہ حرارت  99.4ڈگری
فارن ہائيٹ نہيں تها 99.4 ،درجہ حرارت رکهنے والے طالب علم کے لئے
تنہائی  /عليحده کمروں کا بهی اہتمام کيا گيا تها۔ سوشل ڈسٹينسنگ کے اصولوں
کے بعد امتحانی ہالوں کے اندر بيٹهنے کے انتظامات بهی کيے گئے تهے۔
طلباء کے استقبال کے لئے يونيورسٹی کے مرکزی دروازوں اور امتحانی
مراکز پر بينرز لگائے گئے تهے۔ امتحان کی تکميل پر  ،اميدواروں کو منظم
انداز ميں  ،يعنی ايک وقت ميں ايک اميدوار کو باہر جانے کی اجازت دی گئی
تهی۔
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