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رہے طلباء ميں کے لئے ورچوئل ماک انٹرويوز کا  جامعہ مليہ اسالميہ: يو پی ايس سی کی تياری کر
  انعقاد

  
کی تباہی کو ديکهتے ہوئے جامعہ مليہ اسالميہ کے رہائشی کوچنگ اکيڈمی (آر سی اے) اپنے  19کوويڈ 

 60  رجسٹرڈ طلباء کے لئے ورچوئل ماک انٹرويوز لے رہی ہے ۔ مجموعی طور پر آر سی اے کے 
يشن کم 48جن ميں سے  ميں کاميابی حاصل کی تهی   2018-طلباء نے يو پی ايس سی مينز امتحانات 

کی وجہ سے  19اميدوار کوڈ  12باقی  کے ذريعہ لئے گئے امتحان / انٹرويو ميں شامل ہوئے تهے ، 
  کے درميان ہوگا۔ 2020جوالئی  29تا  20تهے اب ا ن کا انٹرويو  نہيں دے سکے  نہيں   انٹرويو 

  
ئی کے لئےممتاز مختلف قومی اور بين االقوامی امور پر طلباء کی رہنما ورچوئل ماک انٹرويو ميں 

حضرات سول  ہيں۔ يہ  سرکاری مالزمين اورماہرين تعليم پينل کے ممبر کی حيثيت سے حصہ ليتے 
تاکہ طلباء پوری ہمت اور  سروس کے خواہشمند افراد کو قابل اعتماد تجاويز اور مشورے بهی د يتے ہيں 

  اعتماد کے ساته يوپی ايس سی بورڈ کا سامنا کر سکيں ۔
  
سراج حسين آئی اے ايس (ريٹائرڈ) ، مسٹر  پينل ميں جو باوقار ہستياں شامل ہيں ان ميں مسٹر اس مرتبہ 

شاردا پرساد آئی پی ايس (ريٹائرڈ) ، محترمہ رشيده حسين آئی آر ايس ،مسٹر اندراوير يادو آئی اے ايس 
ايس (ريٹائرڈ) ، جاويد (ريٹائرڈ) ، مسٹر مہيش مشرا آئی پی ايس (ريٹائرڈ ) ، مسٹر ايس ايس خان آئی آر 

احمد آئی پی ايس (ريٹائرڈ) ، مسٹر خورشيد گنائی آئی اے ايس (ريٹائرڈ)مسٹر ويوک کاٹجو آئی ايف ايس 
  کے ناِم نامی ہيں ۔  (ريٹائرڈ) اور پروفيسر يو۔ ايم امين 

  
ہيں۔ انہوں  نگرانی کر رہی  خود   ،وائس چانسلر،جامعہ مليہ اسالميہ ماک انٹرويوز کی خترپروفيسرنجمہ ا

بهی کی اور انہيں آر سی اے ، جے ايم آئی کی کامياب کوششوں سے آگاه  نے پينل کے ممبروں بات چيت 
کيا۔ وائس چانسلر نے پينل ممبران کا شکريہ ادا کيا کہ انهوں نے اپنا وقت جامعہ کے طلباء کے ليے نکاال 

ائريکٹر تنوير ظفر علی کی کاوشوں کی بهی اور طلبا کو بيش قيمتی نکات سے نوازا ۔ انہوں نے آنريری ڈ
تعريف کی اور ساته ہی ساته ڈپٹی ڈائريکٹر مسٹر دمحم طارق ، آر سی اے ،جامعہ مليہ اسالميہ کی کوششوں 

  کو بهی سراہا ۔
  

سے شروع ہونے والے  2020جوالئی  15) طلباء نے 24آر سی اے ، جامعہ مليہ اسالميہ کے چوبيس (
کميشن (يو پی پی ايس سی) انٹرويو کے لئے بهی کواليفائی کرليا ہے۔ آر سی اے  اترپرديش پبلک سروس

اسی پينل کے ساته ان کے لئے بهی ورچوئل ماک انٹرويو کا اہتمام کررہی ہے۔ حال ہی ميں جموں و 
  طلباء کا انتخاب عمل ميں آيا۔ 14کشمير کے پی ايس سی امتحان ميں آر سی اے ، جامعہ مليہ اسالميہ کے 

  
ميں يو جی سی نے سنٹر فار کوچنگ اينڈ کيريئر پالننگ (سی سی اينڈ سی پی)  2010 آر سی اے کا قيام 

ايس سی ، ايس ٹی ، خواتين اور  ، جس کا مقصد  تها  عمل ميں آيا  ، جامعہ مليہ اسالميہ کے زيراہتمام 
کوچنگ اور رہائشی سہوليات  اقليتوں کے طلبا کو شہری خدمات اور ديگر مسابقتی امتحانات کے لئے مفت

اطمينان بخش کام کيا اور اس شعبے ميں ملک  سے ہی  دنوں   ۔ سينٹر اپنے قيام کے اولين  کرنا تها  فراہم 
بهر ميں اپنے بہترين کارکردگی کی وجہ سے معروف ہوئی ۔ مسابقتی ماحول ، پيشہ ور اساتذه ، جامعہ 

ٹيسٹ ، اور باقاعده کالسز اور ٹيسٹ سيريز سينٹر کی کے اعلی ذمہ داران کا تعاون ، مضبوط انٹری 
  کے کچه عوامل ہيں۔ معمولی کاميابيوں 

  



طلباء نے کاميابی کے ساته ہندوستانی سول سروسز ميں  240  سے ليکر اب تک تقريبا 11-  2010
کے  شموليت اختيار کی ہے جن ميں بہت سے آئی اے ايس ، آئی ايف ايس اور آئی پی ايس شامل ہيں۔ اس

سے زائد طلباء کا انتخاب بهی متعدد ديگر وسطی اور رياستی خدمات يعنی بينک پی او،اے  250عالوه 
پی ايف،آر بی آئی (گريڈ بی )،آئی بی ، سی اے پی ايف ، پی سی ايس وغيره ميں کاميابی حاصل کی ہے 

    ۔
  
  احمد عظيم 
  ميڈيا کوآرڈينيٹر- پی ار او  
  

 


