
 

CPO MEDIA CELL 
NEWS ALERT 

 قانون کا احترام ایک پر امن اور مہزب معاشرے کے قیام کی ضمانت ہے ۔وزیر داخلہ سندھ
  ٹریفک نظام کی بہتری کے لئے کراچی ماسٹرانزٹ سسٹم اشد ضروری ہے ۔ آئی جی سندھ

 الکھ پر مشتمل انعامی رقم کی تقسیم ۔ٹریفک پولیس افسران و اہلکاروں میں گیارہ کروڑ پچیس  0055
_____________________________________________________________ 

 
8کراچی فروری  : 

پولیس ہیڈکوارٹر گارڈن میں ٹریفک پولیس کی جانب سے منعقدہ تقریب تقسیم انعامی رقوم میں وزیر داخلہ سندھ 
غالم حیدر جمالی ،ایڈیشنل  سہیل انور خان سیال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ۔انکے ہمراہ آئی جی سندھ

آئی جی ٹریفک سندھ خادم حسین بھٹی ، ڈی آئی جی ٹریفک کراچی ڈاکٹر امیر شیخ کے عالوہ دیگر سینئر پولیس 
 افسران بھی تھے ۔

مذکورہ تقریب تقسیم انعامی رقوم کا انعقاد چھ سال بعد کیا گیا ہے جسکے تحت ٹریفک پولیس کی جانب سے 
ف خالف ورزیوں پر شہریوں کو جاری کردہ چاالن ٹکٹس پر جرمانوں کی مد میں حاصل ٹریفک قوانین کی مختل

  ہنونیوالی رقوم کا پندرہ فی صد حصہ ٹریفک پولیس کو منتقل کردیا
جاتا ہے بعد اذاں یہ رقم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنیوالے ٹریفک افسران و اہلکاروں میں بطور انعام تقسیم 

 کردی جاتی ہے ۔

افسران و اہلکاروں میں گیارہ کروڑ پچیس الکھ  0055کی اس خصوصی تقریب میں کراچی ٹریفک پولیس کے آج 
    روپئے بطور انعام تقسیم کئے گئے ۔

کراچی کے   ر دور میںاس موقع پر وزیر داخلہ سندھ نے خطاب کرتے ہنوئے کہا کہ حکومت سندھ نے ہ
سیکیورٹی نظام سمیت ٹریفک نظام کو دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لئے اپنی تمام تر 
توانائیاں سرف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ، سڑکوں ، شاہراہنوں ،پلوں ، فالئی اوورز ، انڈر پاسسز کی 

ہ دی ہے جنکا تعلق براہ راست مفاد عامہ اور اس تعمیر و دیکھ بھال سمیت ہر ان اقدامات پر خصوصی توج
سڑکوں شاہراہنوں پر ٹریفک قوانین پر عمل   اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ۔صوبے و شہر کی ترقی سے ہے

درآمد سے شہریوں میں قانون کی پاسداری کا شعور اجاگر ہنوگا اور قانون کا احترام انکے دلوں میں گھر کر 
 رام ایک پر امن اور مہزب معاشرے کے قیام کی ضمانت ہنوگا ۔جائیگا اور یہی احت

آئی جی سندھ نے اپنے خطاب میں ٹریفک نظام میں بہتری کے حوالے سے کئے جانیوالے اقدامات پر روشنی 
ڈالتے ہنوئے کہا کہ سندھ پولیس ٹریفک قوانین پر عمل درآمد اور ٹریفک پولیس کی فالح و بہبود کے حوالے 

خلہ سندھ کے شانہ بہ شانہ تمام تر مثبت اقدامات کو یقینی بنارہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی سے محکمہ دا
کے پیش نظر کراچی کے لئے  بڑھتی ہنوئی آبادی اور سڑکوں پر ٹریفک کے روز بروز بڑھتے ہنوئے دباو  

ٹ سسٹم میں نمایاں ماسٹرانزٹ سسٹم اشد ضروری ہنوگیا ہے جس سے بالشبہ ٹریفک ریگولیٹری اینڈ مینجمن
بہتری آئیگی اور شہریوں کو ٹریفک روانی سمیت دیگر سہولیات میسر آسکیں گی۔ انہوں نے ماسٹرانزٹ سسٹم 

 کے ضمن میں وزیر داخلہ سندھ سے سفارش کی ۔

میں ٹریفک پولیس کراچی نے ٹریفک  5500اس موقع پر ڈی آئی جی ٹریفک نے تعارفی خطاب میں بتایا کہ سال 
تیس الکھ چاالن ٹکٹس جاری کئے جن پر جرمانوں کی مد میں حاصل    کی خالف ورزیوں پر تقریبا  قوانین 

ہنونیوالی رقم باون کروڑ رہی۔ انہوں نے اہنے خطاب میں ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے ٹریفک 
کرتے ہنوئے وزیر انجینیئرنگ بیورو ، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور ٹریفک پولیس کے اقدامات کا تفصیلی احاطہ 

نس کی مد میں ٹریفک پولیس کی بنیادی تنخواہ میں بیس فیصد اضافے کی  داخلہ سندھ سے ہیلتھ ہیزرٹ االو 
افسران اور جوان شہید  50سفارش کی ۔ اس موقع پر انہوں نے مذید بتایا کہ دوران فرائض ٹریفک پولیس کے 

 ہنوئے ۔
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