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   کاميابی  آئی آئی ٹی بمبئی کے زير اہتمام ای ينترا روبوٹکس مقابلے ميں ملی  کو  جامعہ مليہ اسالميہ کی ٹيم 
  

روبوٹکس  2019 -ايک ٹيم نے آئی آئی ٹی بمبئی کے زير اہتمام ای ينترا  مشتملپر     فيکلٹی آف انجينئرنگ جامعہ مليہ اسالميہ کے چار طلباء
 6بوٹ ميں پہلی پوزيشن حاصل کی۔ مقابلہ ميں ملک کے مختلف انجينئرنگ کالجوں کی سيکڑوں ٹيموں نے - مقابلہ کے تهيم کنسٹرکٹ او
  مقابلہ ميں حصہ ليا تها ۔   مختلف موضوعات کے لئے

  
کمپيوٹر سائنس انجينئرنگ۔ ساِل دوم کے طلباء ايفا زرين ، شاه رخ خان، سيف علی خان اور اليکٹريکل انجينئرنگ سال دوم  جامعہ مليہ اسالميہ 

  او بوٹ ميں پہلی پوزيشن حاصل کی۔ -نے تهيم کنسٹرکٹ  2541کے ابهيشيک شکال پر مشتمل ٹيم 
  

روبوٹ تعمير کرنا تها جو تباہی کے دوران منہدم عمارتوں کی تعمير نو ميں  اس کے لئے انہيں ايک اسائنمنٹ ديا گيا تها ، جس ميں انہيں ايک
  مدد فراہم کرسکتا ہے۔

  
، جن ميں   ٹيموں نے مقابلہ ميں حصہ ليا 28ميں ، فيکلٹی آف انجينئرنگ اينڈ ٹکنالوجی ، جامعہ مليہ اسالميہ کی  2019-ای وائی آر سی  

  ہوئيں ۔  ٹيميں مرحلہ دوم ميں داخل 10ئی کيا اور ٹيموں نےاول مرحلے کے لئے کواليفا 25سے 
  

ميں کواليفائی کرنے کے لئے ، ٹيموں کو آن الئن قابليت ٹيسٹ کے لئے حاضر ہونا    مرحلہ اول: اس مقابلہ کو تين مراحل ميں تقسيم کيا گيا تها 
ے بهيج ديا جاتا ہے۔ان مراحل ميں کچه خاص کام ہوتے ہيں ہوتا ہے۔مرحلہ اول ميں کواليفائی کے بعد ، ہارڈ ويئر ٹيموں کو مرحلہ دوم کے لئ

  جنهيں عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے ۔ جو ٹيميں کاميابی کے ساته مسئلہ کو حل کرتی ہيں ،انهيں فائنل کے لئے منتخب کيا جاتا ہے ۔
  

جن کی نگرانی ميں طلباء نے اپنے   مکن ہوسکاتعاون سے م   کے) کمپيوٹر انجينئرنگ ڈيپارٹمنٹ - ايچ او ڈی (سی سب کچه ڈاکٹر تنوير احمد 
  کام کو پايہ تکميل تک پہنچايا ۔

  
کے زير اہتمام نيشنل مشن آن ايجوکيشن کے ذريعے آئی سی ) ايم ايچ آر ڈی(ای ينترا ايک منصوبہ ہے جو انسانی وسائل کی ترقی کی وزارت 

پولی ٹيکنک کالجوں ميں موثر ايمبيڈڈ سسٹم اور روبوٹکس کی تعليم کو / نس سائ/ کے ذريعہ ملک بهر ميں انجينئرنگ ) اين ايم ای سی ٹی(ٹی 
  عام کرنے کے لئے ترتيب ديا گيا ہے۔
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