پولیس موبائل ورکشاپ/ریکوری وین کا ماڈل تیار کیا جائے۔آئی جی سندھ
پروکیورمنٹ کے عمل کو شفاف اور غیرجانبدار بنایا جائے۔ڈاکٹرسیدکلیم امام۔
ایم ٹی ورکشاپ اسکول کا قیام عمل میں الیا جائے۔آئی جی سندھ
:کراچی31اکتوبر8132
آئی جی سندھ ڈاکٹرسید کلیم امام کی ذیرصدارت سی پی او میں ایک اجالس کے دوران سندھ پولیس ٹیکنیکل اینڈ
اور ٹیلی کمیونیکشن شعبہ جات کے مجموعی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور مذید ضروری ہدایات دی گئیں۔)(TNTٹرانسپورٹ
اجالس میں ڈی آئی جی ٹی اینڈ ٹی نے شعبہ ٰ
ہذا کے مختلف امور واقدامات پر بریفنگ سمیت درکار ودستیاب وسائل/پولیس وہیکلز کی
تفصیالت کا بھی احاطہ کیا۔جس پر آئی جی سندھ نے اس حوالے سے جامع سفارشات کی ترتیب وبرائے مالحظہ ارسال کرنیکے
احکامات دیئے۔ڈی آئی جی ٹی اینڈ ٹی نے بتایا کہ  111موٹرسائیکلیں کراچی پولیس کو دی گئی ہیں۔
آئی جی سندھ نے کہا کہ تھانہ جات کی موبائل اور موٹرسائیکلز کی پیٹرول/ڈیزل کی ماہانہ مقدار میں اضافے کہ لیئے تمام تر
ضروری اقدامات پر مشتمل جامع سفارشات جلد سے جلد ترتیب دیکر برائے مالحظہ وقابل عمل ارسال کی جائے۔تاہم اس امر کو بھی
یقینی بنایا جائے کہ روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہونیوالے فیول پر بھی چیک اینڈ بیلنس کو یقینی بنایا جائیگا۔
انہوں نے اے آئی جی ایم ٹی سی کہا کہ موبائل ورکشاپ/ریکوری وین کا ماڈل جلد سے جلد تیار کیا جائے تاکہ ایسی وہیکلز کو سندھ
کے تمام اضالع کو فراہم کرتے ہوئے جاری امور کو مذید بہتری کی جانب گامزن کیا جاسکے۔
انہوں نے کہا کہ پولیس ہیڈکوارٹرزگارڈن ساؤتھ میں ایم ٹی ورکشاپ اسکول کے جلد سے جلد قیام کے ضمن میں ہرممکن اقدامات
اٹھائے جائیں جسکا مقصد تمام اضالع کے ایم ٹی ورکشاپس کے اسٹاف کو تربیت کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔
انہوں نے ہدایات دیں کہ پولیس وہیکلز کی خریداری کے ضمن میں پروکیورمنٹ کے عمل کو انتہائی شفاف اور غیرجانبدار بنانیکے
ضمن میں تمام تر اقدامات اٹھائے جائیں بصورت دیگر اس حوالے سے کوئی بھی غفلت یا کوتاہی ناقابل برداشت ہوگی۔
اجالس کے اختتام پر آئی جی سندھ نے اے آئی جی ایم ٹی،اے آئی جی ٹیلی کمیونیکیشن اور اے ڈی آئی جی ٹی اینڈ ٹی کو عمدہ
کارکردگی پر شاباش دی اور باالترتیب پچاس پچاس ہزار روپئے انعام دینے کا اعالن کیا۔

