
 

 یجائے۔آئ ایڈاؤن ک کیسطح پر کر یمفرور ملزمان کے خالف صوبائ
 سندھ یج

لنک  ویڈیو امن و امان  یسطح ی  صدارت اعل ریذ یسندھ ک یج یآئ
 اجالس۔

 
 -:2022،اگست 13یکراچ

 
 کیا والےیہون ںیاو م یپ یصدارت س ریذ یک منیم یسندھ غالم نب یج یآئ

کے  تیصورتحال اور مختلف نوع یامن وامان ک ںیاجالس م یسطح ی  اعل
اور  یعمل کشن،حکمتیا سیسطح پر پول یجرائم کے خالف زونل/ڈسٹرکٹ ک

 ںیجن م ںیگئ ید اتیہدا یضرور دیاور مذ ایگ ایجائزہ ل یلیالئحہ عمل کا تفص
پر جانچنا  ادوںیکو ہفتہ وار بن یکارکردگ یک زیپ سیا سیا یسرفہرست ضلع

 کرنا ہے۔ صلہیف یاور ضرور
 

 یمفرور ملزمان ک ںیکے جرائم م تیسندھ نے کہا کہ مختلف نوع یج یآئ
جائے اور ماہانہ  ایڈاؤن ک کیکر ںیسندھ بھر م ئےیکے ل وںیگرفتار ینیقی

 جائے۔ یرپورٹ دفتر ہذا ارسال ک یپر کارکردگ ادیبن
 

 نایمار،چھ ،لوٹیرہزن ،یتیکہ ڈک ایافسران پر زور د سیپول نئرینے س انہوں
 ،یفروش اتیمنش چنگ،ی/اسنفٹی/کار تھکلیفونز/ موٹرسائ ،موبائلیجھپٹ

کے اڈوں،گٹکا ماوا/منظم جرائم کے خالف   وںیبرائ یسماج گریجوئے/د
 وںملوث ملزمان انکے گروہ ںیجرائم م سےیجائے اور ا ایل کشنیبھرپور ا

ٹھوس  یاور عالقائ یزونل اضالع ئےیکے ل وںیگرفتار یاور سہولت کاروں ک
 کیشر ںیجائے۔انہوں نے اجالس م ایبنا ینیقیاور الئحہ عمل کو  یعملحکمت 

 فی/ ااتیشکا یاقدامات،انک سےیکے تحفظ ج وںیتمام افسران کو کہا کہ شہر
کو ہر صورت  یکردگجائے اور جرائم کے خالف کار ایاندراج ک یآرز کا فر یآئ

 جائے۔ ایبنا ابیمؤثر اور کام
 ایل کشنیسطح پر ا یصوبائ خالفیاور تجاوزات ک اینے کہا کہ قبضہ ماف انہوں

نہ برتتے  تیرو رعا یملوث عناصر اور گروہوں سے کوئ ںیجائے اور ان م
 جائے۔ ایبنا ینیقیکو  یباالدست یہوئے انصاف اور قانون ک



کے  ورثاء  سیسطح پر شہدائے پول یسندھ نے کہا کہ ضلعوں ک یج یآئ
قائم  مپسیک سیپول ئےیاذالے کے ل یکےمسائل مشکالت کو سننے اور فور

 جائے۔ یمالقات ک ڈولی۔جسکے تحت شہداء کے خاندانوں سے شںیجائ ئےیک
 

برانچز کے انچارجز ماتحت اسٹاف کو  ٹیسندھ کا کہنا تھا کہ تمام ش یج یآئ
 ایافسران،جوانوں، سیپول بیکے قر ٹائرمنٹیجائے کہ ر ایاس امر کا پابند بنا

امور کو بروقت مکمل  یاور قانون یزیدستاو یاسٹاف کے تمام ضرور لیمنسٹر
مروجہ  گریو د نشنیپبروقت  ںیجائے تاکہ  انھ ایبنا ینیقیعمل کو  کےیکرن

 ایسے بچا وںیشانیپر ںیبناکر انھ ینیقیامور کو  سےیج یفراہم یمراعات ک
 جاسکے۔

کے  بیتنص یک مروںیک یو یٹ یس یس ںیکا کہنا تھا کہ تمام تھانہ جات م ان
 رٹیم ںیکے عمل م سنگیکہا کہ پول دی۔انہوں نے مذںیجائ ئےیاقدامات ک ئےیل

 ںیجائ یک ضیتفو اںیاہم پوسٹس پر ذمہ دار یافسران کو بھ سیپول نیپر خوات
 ۔

 
متعلقہ  ںیروک تھام م یجھگڑوں/ تنازعات ک یسندھ نے کہا کہ قبائل یج یآئ

 مؤثر اور مربوط بنائے۔  دیافسران اپنے کردار کو مذ یسپروائزر
 ںیم ی/ نگرانژنیسپرو یاپن زیپ سیا سیا یسندھ نے کہا کہ تمام ضلع یج یآئ

 ابیمؤثر اور کام یکے عمل کو انتہائ نیاور چھان ب قیتحق شیتفت یک سزیک
 گے۔ ںیبنائ ینیقیہر ممکن اقدامات کو  ئےیل کےیبنان

 
 یسندھ،زونل ڈ ڈکوارٹرزیہ یج یآئ یڈ ،یکراچ یج یآئ شنلیڈیا ںیم اجالس

او  یپ ی،سیکراچ شنیگ یسٹیانو زیپ سی،ایکراچ زیپ سیا سیا یز،ضلعیج یآئ
کے تمام  نجیر گرید یک سیافسران نے براہ راست جبکہ سندھ پول نئریکے س

 گرید و شنیگ یسٹیانو زیپ سیز،ایپ سیا سیا یمتعلقہ ضلع ز،یج یآئ یڈ
 ۔یلنک شرکت ک ویڈیافسران نے زرہعہ و سیپول نئریس
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