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  جامعہ مليہ اسالميہ مالزمين کو رجسٹرار نے ايمانداری اور سالميت کا حلف داليا
  

بدعنوانی ہمارے ملک کی معاشی ، سياسی اور معاشرتی ترقی کی راه ميں ايک سب سے 
پاوں پهيال چکی ہے، اسی کو مد نظر رکهتے ہوئے جامعہ بڑی رکاوٹ کی حيثيت سے 

کے سبب معاشرتی فاصالتی اصولوں پر عمل  19مليہ اسالميہ کے مالزمين نے آج کوڈ 
کرتے ہوئے بدعنوانی سے پاک ہندوستان کی تعمير کا عہد ليا۔ يہ عہد رجسٹرار اے پی 

  نے داليا۔) آئی پی ايس(صديقی 
  

ء تک عوامی سطح پر سالميت کی اہميت پر زور  2020مبر نو 02اکتوبر تا  27يہ عہد 
کی پاليسی پر عمل پيرا ہونے کے عزم کو ’ بدعنوانی کے خالف صفر رواداری‘دينے اور 

ظاہر کرنے کے لئے وجيلنس آگاہی ہفتہ کے ايک حصے کے طور پر منايا جاناہے ۔اس 
  ہے۔’چوکنا ہندوستان ، خوشحال ہندوستان‘ہفت کا موضوع

  
ين نے ، دوسری چيزوں کے ساته ، اخالقيات کے ساته ساته اصول و ضوابط کو مالزم

فروغ دينے اور ديانتداری کے کلچر کو عام کرنے کا عہد کيا۔ جس کا مقصد رشوت پيش 
کرنے يا قبول کرنے کے لئے نہيں۔ شفافيت ، احتساب اور انصاف پر مبنی اچهی 

انعقاد ميں متعلقہ قوانين ، قواعد اور  کارپوريٹ گورننس کی طرف وابستگی؛ کاروبار کے
تعميل کے طريقہ کار پر عمل کرنا؛ تمام مالزمين کے لئے اخالقيات کی پاسداری ۔ قانون 

، قواعد و ضوابط وغيره کے کام سے متعلق حساس بنانا؛ شکايات اور جعلسازانہ 
رے کے سرگرميوں کی اطالع دہندگی کے لئے بڑے پيمانے پر اسٹيک ہولڈرز اور معاش

  حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لئے شکايات کے ازاال کرنا ہے۔
  

عوامی زندگی ميں امکانات کو فروغ دينے اور ) سی وی سی(مرکزی ويجی لينس کميشن 
   بدعنوانی سے پاک معاشرے کے حصول کے لئے کوشش کرنا ہے ۔
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