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جامعہ ملیہ اسالمیہ میں چھبیس اکتوبر سے یکم نومبر دوہزار اکیس تک چوکسی بیداری ہفتہ منایا گیا
جامعہ ملیہ اسالمیہ میں چھبیس اکتوبر سے یکم نومبر دوہزار اکیس تک’انڈی پینڈینٹ انڈیا @ 75سیلف ریالئنس وتھ
انٹیگریٹی‘ کے مرکزی خیال کے ساتھ چوکسی بیداری ہفتہ منایا گیا۔پروفیسر نجمہ اختر،شیخ الجامعہ جامعہ ملیہ
اسالمیہ اور ڈاکٹر ناظم حسین الجعفری مسجل جامعہ ملیہ اسالمیہ کی قیادت میں اس دوران یونیورسٹی کے مختلف
شعبہ جات،مراکز اوردفاتر کی جانب سے متعدد پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔
۱۔شعبہ کمپوٹر انجینئرنگ،جامعہ ملیہ اسالمیہ نے صدر شعبہ پروفیسر بشیر عالم کی نگرانی میں مؤرخہ تیس اکتوبر
دوہزار اکیس کو اساتذہ ،طلبا اور غیرتدریسی عملے کے لیے خصوصی آن الئن لیکچرکا اہتمام کیا جس کا موضوع
’عوامی زندگی میں بدعنوانی اور اس کی روک تھام کے قوانین‘ تھا۔ عدالت عظمی کے وکیل جناب سنیل کمار نے یہ
لیکچر دیا۔ان کی بصیرت افروز تقریر اور سوال و جواب کے سیشن کے بعد ایڈوکیٹ جناب سنیل کمار کی رہنمائی
میں تمام شرکا نے ایماندار ی کا عہد کیا۔ڈاکٹر ممتاز احمد کے اظہار تشکر کے ساتھ پروگرام اختتام پذیر ہوا۔
۲۔شعبہ ٹورزم اینڈ ہاسپٹالیٹی،جامعہ ملیہ اسالمیہ نے صدر شعبہ ڈاکٹر سارہ حسین اور پروگرام کوآڑڈی نیٹر ڈاکٹر
نصرت یاسمین کی نگرانی میں ’بدعنوانی کا سلسلہ توڑو‘ مرکزی خیال کے ساتھ اشتہار سازی اور نعرہ نویسی کا
مقابلہ منعقد کیا۔ ان مقابلوں میں طلبا،فیکلٹی اراکین اورانتظامی اسٹاف اراکین نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت
کی۔’انڈی پینڈینٹ انڈیا @ 75سیلف ریالئنس وتھ انٹیگریٹی‘ کے مرکزی خیال کے ساتھ جاری رہنے والے ہفتہ بھر
کے پروگراموں کا مقصد چوکسی اور بدعنوانی کے سلسلے کو توڑنے کی اہمیت سے متعلق بیداری پیدا کرنا تھا۔
چوکسی بیداری ہفتہ کے اختتام کے حوالے سے مؤرخہ انتیس اکتوبر دوہزار اکیس کو ایک آن الئن پروگرام رکھا
گیاتھا جس میں ’بدعنوانی کا سلسلہ توڑو‘ کے مرکزی خیال کے ساتھ نعرہ نویسی اور اشتہار سازی اور کوئز وغیرہ
جیسے مختلف پروگرام منعقد کرائے گئے تھے۔مقابلوں میں یونیورسٹی کے مختلف شعبوں،مراکز اور دفاتر نے بڑھ
چڑھ کر حصہ لیا۔مقابلہ کے اعالن سے قبل سینٹرل ویجیلنس کمیشن(سی وی سی) سے متعلق بیداری کو عام کرنے
کی غرض سے تمام سامعین کے لیے ایک کوئز پروگرام منعقد کیا گیا۔
۳۔صدرشعبہ ڈاکٹر شکھا کپور کی نگرانی میں دی سبجیکٹ ایسوسی ایشن آف ڈپارٹمنٹ آف ایڈلٹ اینڈ کنٹی نوئنگ
ایجوکیشن اینڈ ایکسٹنشن نے تین زبانوں یعنی انگریزی،ہندی اور اردومیں نعرہ نویسی کا مقابلہ منعقد کیا۔مقابلے کا
مرکزی خیال ’انڈی پینڈینٹ انڈیا @ 75سیلف ریالئنس وتھ انٹیگریٹی‘ تھا۔ مقابلہ میں شعبے کے گیارہ اسکالرز اور
طلبا نے شرکت کی۔ قابل ذکر ہے کہ مقابلہ مؤرخہ ستائیس اکتوبر دو ہزار اکیس کو حکومت ہند کی جانب سے جاری
کردہ جملہ کوڈ ضابطوں پر عمل آوری کے ساتھ منعقد ہوا تھا۔شعبے کے فیکلٹی اراکین ڈاکٹر نثری شبنم اور ڈاکٹر
انورا ہاشمی نے پروگرام کی کاروائیاں انجام دیں۔
بدعنوانی کے انسداد ’۴۔یونیورسٹی پراکٹوریل ڈپارٹمنٹ نے چیف پراکٹر پروفیسر وسیم احمد خان کی نگرانی میں
کے لیے مؤثر اقدامات‘ کے عنوان سے ایک خصوصی لیکچر مؤرخہ ستائیس اکتوبر دوہزار اکیس کو منعقدکیا۔ڈاکٹر
محمد اسد ملک،ایسوسی ایٹ پروفیسر،فیکلٹی آف ال جامعہ ملیہ اسالمیہ نے اس میں خطبہ ارشاد فرمایا۔
بدعنوانی کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پروفیسر اعجاز مسیح،اعزازی چیف ویجیلنس آفیسر جامعہ ملیہ
اسالمیہ اور پروگرام کے مہمان خصوصی نے کہاکہ بدعنوانی کسی بھی معاشرے کے لیے ایک لعنت ہے جس کی
وجہ سے قوموں کی ترقی تعطل کا شکار ہوجاتی ہے۔سی وی سی نے بدعنوانی کی روک تھام سلسلے میں لوگوں کو
مشورہ دیا کہ وہ اور بھی چوکس اور محتاط رہیں۔
کلیدی خطبے میں ڈاکٹر محمد اسد ملک نے بدعنوانی کی روک تھام کے لیے جو قوانین اور اقدامات ہمارے یہاں
موجود ہیں ان پر روشنی ڈالی۔اس مقصد کے لیے جو قانونی فریم ورک کی سہولت ہمیں دستیاب ہے ان وسائل کو
بھی استعمال کرنے کے لیے انھوں نے کہا۔
جامعہ ملیہ اسالمیہ میں بیداری چوکسی ہفتہ،پروفیسر نجمہ اختر،شیخؒ الجامعہ جامعہ ملیہ اسالمیہ کی جانب سے
مؤرخہ چبھیس اکتوبر دوہزار اکیس کو مالزمین کو ایمانداری کے حلف دالنے کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ یہ پروگرام
ڈاکٹر ناظم حسین الجعفری،مسجل جامعہ ملیہ اسالمیہ اور اعزازی چیف ویجیلنس اہلکار پروفیسر اعجاز مسیح (سی
وی سی) جامعہ ملیہ اسالمیہ کی موجودگی میں شیخ الجامعہ کے دفتر کے سامنے سبزہ زار پر ہواجس میں جملہ کوڈ
ضابطوں پر عمل آوری کی گئی تھی۔
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