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 مانو میں یو پی ایس سی رینکر ڈاکٹر مصطفٰی ہاشمی کی تہنیت

مسلم ٹاپرس میں سے ایک ہیں، نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ نصاب تک محدود نہ رہیں  3حافظ قرآن ڈاکٹر ہاشمی جو ملک بھر کے 

 متعلق جتنا ہوسکے علم حاصل کریں۔بلکہ موضوع کے 

 ۳۲:۲۱ - ۲۲۲۲جون  ۳۱آخری ترمیم  /متبع علی خانناشر

 منٹ ریڈ ۲۱۲۱

پروفیسر عین الحسن، ڈاکٹر سید مصطفی ہاشمی کو مومنٹو اور گلدستہ پیش کرتے ہوئے۔۔۔  

پروفیسر ایس ایم رحمت َّللاه اور ڈاکٹر مصطفی کے والد سید خالد ہاشمی دیکھے جاسکتے 

 ہیں۔

میں نے ریاست تلنگانہ کے سب سے بڑے عثمانیہ ہاسپٹل میں اپنی خدمات کے  :حیدرآباد

دوران پایا کہ لوگوں کے صحت کے مسائل تو ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ 

 بڑے مسائل کا شکار ہیں۔ ان کے مسائل کو حل کرنے کا جذبہ لیے میں نے سیول سروسز کی جانب رخ کیا۔ اس کے عالوہ وہ کئی

کئی رکاوٹوں کے باوجود اپنی نگاہ حدف پر رکھنا اور تھکنے و بیزار ہوجانے کے باوجود پھر محنت کے لیے اٹھ کھڑے ہونا اور 

 مسلسل کوششیں کرنا ہی کامیابی ہے۔

واں رینک حاصل کرنے والے ڈاکٹر سید مصطفی ہاشمی نے موالنا آزاد نیشنل  260میں  0202ار یو پی ایس سی ان خیاالت کا اظہ

اُردو یونیورسٹی، اسکول برائے تعلیم و تربیت کے زیر اہتمام آج منعقدہ ان کی تہنیتی تقریب میں کیا۔ انہوں نے اسکول کے زیر اہتمام 

 کا افتتاح بھی کیا۔“ قیادت کا فروغ”سمیناربعنوان / ورکشاپ 

 پروفیسر سید عین الحسن، وائس چانسلر نے صدارت کی۔ پروفیسر ایس ایم رحت ہللا، پرو وائس چانسلر مہماِن اعزازی تھے۔

مسلم ٹاپرس میں سے ایک ہیں، نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ نصاب تک محدود نہ رہیں  3حافظ قرآن ڈاکٹر ہاشمی جو ملک بھر کے 

 کے متعلق جتنا ہوسکے علم حاصل کریں۔بلکہ موضوع 

انہوں نے کہا کہ جو بھی کام کریں ماہرانہ انداز میں کریں کہ لوگ آپ کو دور دراز کے مقامات پر بھی کام کے لیے مدعو کریں۔ 

 انہوں نے مختلف سیول سرونٹس اور دیگر کی سماجی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے طلبہ کو خدمِت خلق کی دعوت دی۔

سید عین الحسن نے ڈاکٹر ہاشمی کی نمایاں کامیابی کو مثالی قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی وزیر اقلیتی بہبود جناب  پروفیسر

 مختار عباس نقوی سے ان کی بات ہوچکی ہے۔

وہ پوری  بہت جلد یونیورسٹی میں سیول سروسز امتحانات کے لیے کوچنگ کا آغاز ہوجائے گا۔ انہوں نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ

 محنت سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے مضمون میں کامیابی حاصل کریں۔

پروفیسر ایس ایم رحمت ہللا نے کہا کہ جس طرح موالنا آزاد نے کافی کم عمری میں اپنی علمیت اور قابلیت کا لوہا منوایا تھا اسی 

انہوں نے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کا تاریخی پس  طرح ڈاکٹر مصطفی ہاشمی نے بھی کم عمری میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔

 کے ذریعہ مقامی سطح پر انتظامی افسر کی تعیناتی کا سلسلہ شروع کیا تھا۔“ فوجدار”منظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ مغلوں نے 

ایس آفیسرس کے کندھوں  انگریزوں نے اسے امپیریل سروس قرار دیا۔ آزاد ہندوستان میں اسے یو پی ایس سی کا نام دیا گیا۔ آئی اے

پر اسکیمات کی تیاری اور ان کے نفاذ کی ذمہ داری ہوتی اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور لگن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے قرآن کا 

 حوالہ دے کر کہا کہ جو انسان جتنے بڑے رتبہ کا حامل ہوتا ہے اس پر ذمہ داری اور جوابدہی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔

 ے امید ظاہر کی کہ ڈاکٹر مصطفی ہاشمی یقینی طور پر اپنی ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے نبھائیں گے۔انہوں ن

پروفیسر صدیقی دمحم محمود، ڈین اسکول برائے تعلیم و تربیت نے کہا کہ قیادت کا مطلب اپنی قابلیت، محنت اور سمجھداری سے سب 

 و مقاصد پر بھی روشنی ڈالی۔ کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ انہوں نے سمینار کے اغراض

ڈ اکٹر شاکرہ پروین، اسسٹنٹ پروفیسر نے مہمان کا تعارف پیش کیا۔ ڈاکٹر مظفر حسین خان، کوآرڈینیٹر کی نگرانی میں طالبات نے 

نے شکریہ مانو اور قومی ترانہ پیش کیا۔ ڈاکٹر روبینہ ، اسسٹنٹ پروفیسر نے کاروائی چالئی۔ ڈاکٹر اطہر حسین، شریک کوآرڈینیٹر 

 ادا کیا۔

شہہ نشین پر پروفیسر دمحم مشاہد، صدر شعبہ تعلیم و تربیت، پروفیسر ایم ونجا، ڈائرکٹر نظامت داخلہ، ڈاکٹر زائر حسین، کنٹرولر 

 امتحانات کے عالوہ ڈاکٹر ہاشمی کے والد سید خالد ہاشمی، والدہ محترمہ عاصم النساء، اہلیہ اور چچا سید ماجد ہاشمی بھی موجود

 تھے۔

 ریسرچ اسکالرس، ترانہ یزدانی نے سمینار کا خصوصی ترانہ پیش کیا جبکہ شہباز احمد کی قرات کالم پاک سے جلسہ کا آغاز ہوا۔
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UPSC ranker Syed Mustafa Hashmi felicitated at MANUU 
Dr. Mustafa Hashmi is one among top 3 Muslim candidates to clear UPSC. He also inaugurated the one 
day Workshop-cum-Seminar “Leadership Development” organized by the School on this occasion. 
Posted by: Mohammed AmjadLast Updated: 13 June 2022 - 18:36 

  

Hyderabad: Keeping eye on the target in spite of obstacles and working hard despite being tired is the only 
way to get success. Acquire as much knowledge as possible in your subject and not confine yourself to the 
curriculum only.  

Dr. Syed Mustafa Hashmi, MS (162 Ranker in UPSC 2021 from Hyderabad) today 
advised students while addressing a felicitation programme organized in his 
honour by School of Education and Training (SET) of MANUU. Prof. Syed Ainul 
Hasan, Vice-Chancellor, MANUU presided over. 
Dr. Mustafa Hashmi is one among top 3 Muslim candidates to clear UPSC. 
He also inaugurated the one day Workshop-cum-Seminar “Leadership 
Development” organized by the School on this occasion. Prof. S.M. Rahmatullah, 

Pro Vice Chancellor was the guest of honour. 
  

Dr. Mustafa Hashmi while sharing his journey from being a doctor by 
profession to UPSC, said that during his service at Osmania General 
Hospital, Hyderabad, he realized that health issues are only a small part of 
public’s lives rather they have more serious problems and in a bid to help 
them solving their problems, he chose civil services as profession. Whatever 
you do, do it passionately and with dedication only then you might be 
remembered , he added. 

  
Prof. Syed Ainul Hasan described Dr. Hashmi’s success as an inspiration & example for young generation. He 
informed that coaching for the Civil Services Examinations will resume soon at the University and the matter 
has already been taken up with Union Minister of Minority Affairs, Shri Mukhtar Abbas Naqvi. Study hard 
and succeed in your field, he advised students. 
Prof. SM Rahmatullah in his address said Dr. Mustafa Hashmi has proved his mettle at a very young age just 
like Maulana Abul Kalam Azad did. Dr. Mustafa Hashmi would definitely carry out his responsibilities very 
well, he hoped. 

Prof. Siddiqui Mohd. Mahmood, Dean School of Education & Training 
speaking about the workshop cum seminar said leadership means taking 
everyone along with your ability, hard work and wisdom. 
Students presented National Anthem & University Tarana under the 
supervision of Dr. Muzaffar Hussain Khan, Associate Professor & the 
Coordinator of the programme. Research Scholar, Tarana Yazdani 
presented special Tarana of Workshop. 
Assistant Professors of the department – Dr. Shakera Parveen, introduced 

the guest, Dr. Rubeena convened the programme, Dr. Md. Athar Hussain, co-coordinator programme 
proposed vote of thanks. 

 
Prof. Mohd. Moshahid, Head, Department of Education and Training, Prof. 
M. Vanaja, Director, Directorate of Admissions, Dr. Zair Hussain, 
Controller of Examinations along with Dr. Hashmi’s Father Mr. Syed 
Khalid Hashmi, Mother Mrs. Asimunnisa, Uncle Syed Majid Hashmi & his 
spouse were present on the occasion. 
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