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 سرچینڈریا نجمنٹیم ننگیآف ٹر شنریسندھ سے پروب یج یآئ
 مالقات۔ یوفد ک یرکن 35ونگ کے 

 

 ؛۔2022اگست02کراچی
 

 نڈیاے ا یج سینگ،ا و سرچیر نڈیا نجمنٹیم ننگیٹر شنریسے پروب منیم یسندھ غالم نب یج یآئ
آر  میا یٹ یٹریکریوفد نے س یرکن 35افسران کے  تیترب ریحکومت سندھ کے تحت ذ یڈ یس
 قاتیتحق وںیورانہ مہارت،تجربات، تجز شہیاور پ یمالقات ک ںیم یسربراہ یک خیش ی  مصطف قیرف
 ۔ایحاصل معلومات سے استفادہ ک ریس  مشتملپر  رہیوغ

 

کے جملہ  سیگروپ کے شرکاء کو سندھ پول تیترب ریکوارٹرز سندھ نے ذ ڈیہ یج یآئ یڈ
۔بعداذاں سواالت ید فنگیبر یلیامور پر مختلف حوالوں سے تفص یضرور گریود یاتی،مالیانتظام

 ۔ئےیمعلومات سے متعلق سواالت ک گریود سنگیشرکاء نے پول ںیہوا جس م شنیجوابات کا س
 

روک  یکے پروگرامز، جرائم ک یبحال یافراد ک یکے عاد اتیسندھ نے اس موقع پر منش یج یآئ
اور ملزمان کو  وںیذمہ دار شنیگ یسٹیانو شنلیآپر اقدامات، سیکرائم کے خالف پول ٹیتھام، اسٹر
 یہیاور د یساتھ شہر ساتھیسزاؤں کے عمل ک یبدولت متعلقہ عدالتوں سے مثال یک شیمؤثر تفت

سفر کو محفوظ پر زیو ی۔انہوں نے ہائایبتا یبھ ںیفرق ہے کے بارے م ایک انیسنگ کے درمیپول
برآں انہوں نے سندھ  دی۔مذسے متعلق بھی آگاہی دی اقدامات اور الئحہ عمل  سیپول سےیبنانے ج

 ۔ید یآگاہ یلیتفص یبھ لقنظام سے متع یآباد مختلف قبائل اور قبائل ںیم
 

حکومت سندھ  ئےیکے ل کٹیپروج یسٹ فیکہ جرائم کے خالف س ایسندھ نے وفد کو بتا یج یآئ
خوش آئند اقدام ہے۔ان کا کہنا تھا کہ فارنزک اور  کیجانب سے باقاعدہ بجٹ مختص کرنا ا یک

کے جملہ اقدامات کو  سنگیاہم ضرورت ہے جبکہ پول کیا یدور حاضر ک کسینیماڈرن ت
ہے  عہیذر نیبہتر کیکا استعمال ناصرف ا یکنالوجیماڈرنائزڈ کرنا وقت کا تقاضہ بن چکا ہے۔ٹ

نے ہر  سیہے۔انہوں نے کہا کہ پول یتشرح بڑھ جا یک یابیکام ںیٹاسک م یبھ یبلکہ اس سے کس
 یکیتک پہنچان لیتکم ہیسے پا قےیطر ابیاور ٹاسک کو بہتر سے بہتر اور کام ونٹیا لڈ،یف

 ہے۔  یکوشش ک
 

 موجود تھے۔ یاو بھ یپ یس ڈمنیا یج یسندھ اور اے آئ شنزیآپر یج یاے آئ ںیم مالقات
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