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המקדמת,Maulana Azad National Urdu University זאפר הוא נשיא הכבוד של אוניברסיטת
.חינוך טכנולוגי בקרב מוסלמים
 פילנטרופ ופעיל ימין מוכר בהודו המשמש כיועץ קרוב לראש,מר סרשוואלה הינו איש עסקים
.ממשלת הודו לענייני מוסלמים ומייצג מפלגת הימין בקרב קהילות מוסלמיות בהודו
 חלו פרעות במדינת גוג'ראט כנגד הקהילה המוסלמית בהן2002  בשנת.סיפורו האישי מעניין במיוחד
, מדינת גוג'ראט הונהגה באותה עת על ידי ראש ממשלת הודו הנוכחי. אנשים3,000נהרגו למעלה מ
 הוא היגר עם משפחתו, לאחר שמשפחתו ועסקיו של סרשוואלה נפגעו בעקבות הפרעות.נרנדרה מודי
 אותו הוא ראה כאשם המרכזי, סרשוואלה הוביל תביעה באו"ם כנגד נרנדרה מודי, משם.ללונדון
 נרנדרה מודי היה מנוע מלהיכנס לבריטניה ולארצות הברית עד אשר נבחר, בעקבות התביעה.בפרעות
.2014 לראש ממשלת הודו בשנת
 סרשוואלה החליט לחזור להודו והצהיר בפומבי, בעקבות פגישה אישית עם נרנדרה מודי,2005 בשנת
.כי הוא מבין שהדרך היחידה לשפר את מצב המוסלמים בהודו היא על ידי שיתוף פעולה עם השלטון
 ולקבוצותBJP ה-הוא הפך ליד ימינו של נרנדרה מודי ועודד מוסלמים רבים להצטרף למפלגת הימין
 הוא פעיל לחיזוק היחסים הדיפלומטיים בין מדינות המפרץ, בנוסף.RSSימין נוספות כגון תנועת ה
. ומשמש כקונסול כבוד של הודו במדינות האלה,והודו
 רמאללה, ירושלים, נצרת,זהו ביקורו הראשון של סרשוואלה בישראל והוא עתיד לבקר בתל אביב
.והעיר הפלסטינאית החדשה רוואבי
Janab Zafar Yunus Sareshwala, the Honourable Chancellor of Maulana Azad National
Urdu University is a technologist, businessman and a renowned philanthropist. He has a
Diploma in Mechanical Engineering and Post Graduate Diploma in Marketing Management.
He is one of the founders of the Parsoli Groups and presently is the Director of Parsoli Motor
Works Pvt. Ltd. He is considered an entrepreneur in Islamic Banking and Finance. Janab
Zafar Sareshwala is a man with a vision. He aims to equip Urdu knowing people with the
best in higher education and ensure their mobility in the competitive market.
Janab Sareshwala is deeply religious by heart but extremely modern in his attitude and
approach.
Janab Zafar Sareshwala possesses more than 25 years of experience in marketing financial
products and services across the globe. He joined the stock markets in the late 1980s.
His determined efforts have borne fruit with growing awareness and acceptance of Islamic
financial products and services in India.
His vision and guidance had been the driving force behind the growth and success story of
Parsoli Corporation Ltd. which had been awarded as the ‘Best Islamic Broking’ firm for
the year 2007 and had been nominated in the category of ‘Best Index Provider’ for the
year 2009 by the Islamic Finance News, one of the leading global Islamic news provider.
Parsoli also branched out to become the principal dealer for BMW-India for the state of
Gujarat in 2007-08 through Parsoli Motors Ltd. and they have their presence in
Ahmedabad, Surat and Rajkot.
Janab Sareshwala has travelled widely. Recently he accompanied the Prime Minister on
his trips to Japan, the United States and to the G-20 Summit held in Australia.

