
 تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيٹرآفس  
   جامعہ مليہ اسالميہ

  نئی دہلی
    2020دسمبر  31

  پريس ريليز
  
   نئے خياالت کی حوصلہ افزائی کے لئے جامعہ کے طلباء کے مابين آن الئن مقابلے کا انعقاد  
  
  
اسالميہ اور جسٹ روزگار ، جامعہ مليہ ) سی آئی ای(سينٹر فار انوويشن اينڈ انٹرپرينيورشپ   

آن الئن لرننگ پليٹ فارم اور  -سوليوشن پرائيوٹ لميٹڈ کے تعاون سے طلبہ کے لئے جسٹ لرننگ 
خريداری پليٹ فارم اور ذہنی / موبائل ايپ ای لرننگ اينڈ کنٹينٹ ڈويلپمنٹ ، جاب پورٹل ، بزنس سيل 

کا انعقاد کرنے کا " لئے جديد خياالت اسٹارٹ اپ کے"تناؤ کی نگرانی اور انتظام پر مبنی مقابلہ 
    منصوبہ بنا رہی ہے۔

  
پروفيسر ارشاد نور صديقی ، انچارج ڈائريکٹر ، سنٹر برائے انوويشن اينڈ انٹرپرينيورشپ ، جامعہ مليہ 

جے ايم آئی  -اسالميہ نے بتايا کہ يہ ہمارے طلبا کے لئے ايک سنہری موقع ہوگا کہ وه سی آئی ای 
سوليوشن پرائيويٹ لميٹڈ کے ساته اپنا اسٹارٹ اپ قائم کر سکيں گے ۔ انہوں نے کہا  اور جسٹ روزگار

جے ايم آئی طلبا کو نوکری تالش کرنے کے بجائے جدت طرازی اور خود -کہ لميٹڈ اور سی آئی ای
  مالزمت دينے کے الئق بناتا ہے ۔

  
ٹارٹ اپ کو جسٹ روزگار اسٹارٹ اپ کی صالحيت کے حامل بہترين خياالت يا نئے قائم کرده اس

الکه الکه روپے تک فنڈ ديئے  10سوليوشنز پرائيويٹ لميٹڈ کی جانب سے ابتدائی سيڈ فنڈ کے طور پر 
  جائيں گے۔

  
مسٹر ابهيشيک آر چوال، ايک اينجل انويسٹر اور بانی ،جسٹ روزگار سوليوشن پرائيوٹ لميٹڈ جامعہ 

کہ يہ اسٹارٹ اپ ہندوستان اور اتم نربهربهارت کی طرف مليہ اسالميہ کا سابق طالب علم ہيں نے بتايا 
  پہال قدم ہے۔

  
  جامعہ مليہ اسالميہ کے طلبا اس ميں حصہ لے سکتے ہيں۔  
  

کو بند کرديا جائے گا ۔ مقابلے  2021جنوری ،  18کو شروع ہوگا جبکہ  2021جنوری  6: اندراج
   ہے ۔ 2021فروری ،  9اريخ ہے جبکہ کلوزنگ کی ت 2021فروری ،  8کے اوپننگ کی تاريخ 

  
طريقہ کار آن الئن اورآف الئن ڈيزائن انوويشن سينٹر،مرکز برائے انوويشن اينڈ انٹرپرينيورشپ،جامعہ 

    مليہ اسالميہ ميں ہوگا ۔
  



کو يا اس سے پہلے  2021جنوری  18دلچسپی رکهنے والے اميدواروں کو مشوره ديا جاتا ہے کہ وه 
  گوگل فارم پُر کريں۔

  
سٹريشن کے لئے مندرجہ ذيل لنک مالحظہ کريں رج

: https://docs.google.com/forms/d/e/1

-Jehf_tCNTxMYlUmdL65rwhg6O0rJ5IzO07FAIpQLSer

JicTWezpKw8/viewform?usp=sf_link  

  
    پر جائيں ۔  jmi.ac.in مزيد تفصيالت کے لئے براه کرم
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ميڈيا کوآرڈينيٹر-پی ار او  
 
 


