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   پانچويں قومی سماجی انٹرپرائز آئيڈيا چيلنج ميں پہلی رنر اپ پوزيشن ميں شامل  جامعہ  اينيکٹس

  
کو عظيم پريم جی يونيورسٹی کے زير اہتمام ،  2020دسمبر  19اينيکٹس جامعہ مليہ اسالميہ نے   

پانچويں قومی سوشل انٹرپرائز آئيڈيا چيلنج ميں پہلی رنر اپ پوزيشن حاصل کرنے ميں کاميابی حاصل 
  کی ۔

  
ا ہے جو بے کے ذريعہ ايک ہدف متعين کي’ شريمتی ‘اينيکٹس جامعہ کی ٹيم نے اپنے پروجيکٹ

روزگاری ، گهريلو زيادتيوں ، پالسٹک آلودگی کے ساته ساته سينيٹری کوڑے دانوں کو ٹهکانے لگانے 
  کے لئے کام کرتی ہے ۔

  
کا مقصد بايوڈيگريج ايبل فيس ماسک اور ماحول دوست سينيٹری نيپکن تيار کرنا ہے   اس پروجيکٹ  

دف شده برادريوں کے لئے معاش کے مواقع جو کيلے کے ريشوں سے بنائی جا تی ہے ۔ اس سے ہ
پيدا ہو تے ہيں اور ساته ہی ہندوستان ميں مذکوره ريشوں کے امکانات کو بهی انالک کر نے ميں مدد 

   ملتی ہے ۔
  

نيشنل سوشل انٹرپرائز آئيڈيا چيلنج بنيادی طور پر ترقياتی منصوبے کے آئيڈياز پر مبنی ہے جو 
بحران کی وجہ سے پريشانيوں کا شکار ہوئے  19جو کووڈ    ان لوگونکوکميونٹی اور انفرادی طور پر 

درخواستيں موصول ہوئے  85ہيں اوپر اٹهانے کی کوشش کرے گی ۔ اس کے لئے ملک بهر سے 
  تهے ۔

  
درخواستوں کا جائزه لينے کے بعد ،    اختراعات ، تاثير ، فزيبلٹی اور مالی استحکام کے معيار پر ان

  يشن کے آخری راؤنڈ کے لئے دس ٹيموں کو شارٹ لسٹ کياہے ۔جيوری نے پريزنٹ
  

اينيکٹس جامعہ کی ٹيم کا وژن ايک بہتر اور پائيدار دنيا بنانے ميں مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ اس ٹيم 
سماجی ‘نے اپنی حصوليابی ميں ايک اور کاميابی کا اضافہ کرتے ہوئے يہ ثابت کر ديا ہے کہ وه 

  کے اپنے نعرے ميں پوری طرح کامياب ہے ۔ ہونے’ طور پر مستعد
  

يونيورسٹی طلباء کی زيرقيادت اينيکٹس کا -کو قائم ہوا تها ، ايک پين 2015ستمبر  27اينيکٹس، جو 
سے زياده افراد ہيں ، چه  200ايک حصہ ہے۔ يہ ايک بين االقوامی منافع بخش اداره ہے۔ اس ٹيم کے 

ميں دہلی اور اس کے آس پاس کے مختلف پانچ کميونٹی  اہم اور ماضی کے موجوده پروجيکٹس جن
  شامل ہيں۔

  



سوسائٹی کا بنيادی مقصد يہ ہے کہ وه ملک کی محروم طبقات کو ان کی صالحيتوں کو استعمال 
کرکے خود کفيل کرنے کے ان طريقوں پر توجہ مرکوز کرے جو ان کی معاش کو برقرار رکهنے ممد 

  و معاون ہو سکتے ہيں ۔
  

  احمد عظيم
  ميڈيا کوآرڈينيٹر-پی ار او

  
  

 


