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جامعہ مليہ اسﻼميہ کی ٹيم کو ملی بڑی کاميابی
اسمارٹ انڈيا ہيکاتهون 2020ميں جامعہ شامل
انجينئرنگ اينڈ ٹکنالوجی  ،جامعہ مليہ اسﻼميہ ٹيم مانکس نے سمارٹ انڈيا ہيکاتهون (SIH2020) 2020سافٹ ويئر
ايڈيشن جسے اسٹيٹمنٹ پرابلم  NS275کے نام سے بهی جانا جاتا ہے جيت کر کاميابی اپنے نام کر لی ہے ۔
ٹيم نے  6مختلف درجات ميں زمينی استعمال اور آئنده سال کيلئے فصلوں کی پيداوار کی پيش گوئی کر کے ذراعت کے
شعبے کی مدد کے لئے اي ک ايسا نظام بنايا جس سے حکومت کو کم بارش اور سيﻼب کے مسائل ميں قابو دﻻ کر
پاليسيوں کی منصوبہ بندی ميں مدد فراہم کرے گی ۔

ٹيم کو 36گهنٹے طويل جدو جہد کے بعد  NS275کے طور پريہ کاميابی ملی ہے ۔ ٹيم کو ايک ﻻکه
روپئے نقد انعام سے بهی نوازا گيا ہے ۔
اسمارٹ انڈيا ہيکاتهن ايک بہترين پيش کش ہے جس کے ذريعے روزمره کی زندگی ميں درپيش پريشانيوں کا حل تﻼش
کرنے ميں مدد ملے گی  ،يوں ہم کہہ سکتے ہيں کہ اس سے نہ صرف ذراعت کے ميدان ميں ايک نئی ايجاد ہوگی بلکہ
اس اسے اس ميدان سے وابستہ بہت ساری پريشانيوں سے لوگوں کو نجات بهی ملے گی ۔
يہ عمل  2017ميں شروع ہوا تها اور اس سال  ،کويڈ ۔ 19کی صورتحال کی وجہ سے ايس آئی ايچ کا چوتها ايڈيشن
عملی طور پر منعقد ہوا تها۔
پروفيسر تنوير احمد کی رہنمائی ميں تيسرے سال کے کمپيوٹر انجينئرنگ کے  5اور دوسرے سال کے اليکٹرانکس اينڈ
کمي ونيکيشن انجينئرنگ کے ايک طالب علم پر مشتمل ٹيم نے يہ کارنامہ انجام ديا ہے ۔ڈيپارٹمنٹ آف کمپيوٹر انجينئرنگ
سے تعلق رکهنے والے جن ہونہار طلباء نے يہ کارنامہ انجام ديا ہے ان ميں گورو چودهری )ٹيم ليڈر(  ،پرنو گوتم ،
نتيش کوشک  ،لکشيا چودهری  ،آشيش سنگه اور دوس رے سال سے چهٹے ممبر نشرح نسيم کے نام شامل ہيں۔
يہ ہيکا تهون  1تا تين اگست تک جاری رہا اور نتائج کا اعﻼن  4اگست کو کيا گيا۔  28درخواستيں خارج کردی گئيں
کيونکہ کوئی بهی ٹيم اس کا حل تﻼش نہيں کر سکی تهی ۔ بقيہ  215عرضيوں ميں ٹيم کو فاتح قرار ديا گيا۔ NS275
کے طور پر ہيکاتهون ميں کواليفائ کرنے اور نظرياتی گذارشات کا جائزه لينے کے بعد  4ٹيموں کو حتمی ہيکاتهون
کے لئے منتخب کيا گيا۔ ان ٹيموں ميں جامعہ مليہ اسﻼميہ کی ٹيم بهی شامل تهی۔
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