مفرور ملزمان کے خالف صوبائی سطح پر کریک ڈاؤن کیا جائے۔آئی
جی سندھ
آئی جی سندھ کی ذیر صدارت اعلی سطحی امن و امان ویڈیو لنک
اجالس۔
کراچی،13اگست -:2022
آئی جی سندھ غالم نبی میمن کی ذیر صدارت سی پی او میں ہونیوالے ایک
اعلی سطحی اجالس میں امن وامان کی صورتحال اور مختلف نوعیت کے
جرائم کے خالف زونل/ڈسٹرکٹ کی سطح پر پولیس ایکشن،حکمت عملی اور
الئحہ عمل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور مذید ضروری ہدایات دی گئیں جن میں
سرفہرست ضلعی ایس ایس پیز کی کارکردگی کو ہفتہ وار بنیادوں پر جانچنا
اور ضروری فیصلہ کرنا ہے۔
آئی جی سندھ نے کہا کہ مختلف نوعیت کے جرائم میں مفرور ملزمان کی
یقینی گرفتاریوں کے لیئے سندھ بھر میں کریک ڈاؤن کیا جائے اور ماہانہ
بنیاد پر کارکردگی رپورٹ دفتر ہذا ارسال کی جائے۔
انہوں نے سینئر پولیس افسران پر زور دیا کہ ڈکیتی ،رہزنی،لوٹ مار،چھینا
جھپٹی،موبائل فونز /موٹرسائیکل/کار تھیفٹ/اسنیچنگ ،منشیات فروشی،
جوئے/دیگر سماجی برائیوں کے اڈوں،گٹکا ماوا/منظم جرائم کے خالف
بھرپور ایکشن لیا جائے اور ایسے جرائم میں ملوث ملزمان انکے گروہوں
اور سہولت کاروں کی گرفتاریوں کے لیئے زونل اضالعی اور عالقائی ٹھوس
حکمت عملی اور الئحہ عمل کو یقینی بنایا جائے۔انہوں نے اجالس میں شریک
تمام افسران کو کہا کہ شہریوں کے تحفظ جیسے اقدامات،انکی شکایات /ایف
آئی آرز کا فری اندراج کیا جائے اور جرائم کے خالف کارکردگی کو ہر صورت
مؤثر اور کامیاب بنایا جائے۔
انہوں نے کہا کہ قبضہ مافیا اور تجاوزات کیخالف صوبائی سطح پر ایکشن لیا
جائے اور ان میں ملوث عناصر اور گروہوں سے کوئی رو رعایت نہ برتتے
ہوئے انصاف اور قانون کی باالدستی کو یقینی بنایا جائے۔

آئی جی سندھ نے کہا کہ ضلعوں کی سطح پر شہدائے پولیس کے ورثاء
کےمسائل مشکالت کو سننے اور فوری اذالے کے لیئے پولیس کیمپس قائم
کیئے جائیں۔جسکے تحت شہداء کے خاندانوں سے شیڈول مالقات کی جائے۔
آئی جی سندھ کا کہنا تھا کہ تمام شیٹ برانچز کے انچارجز ماتحت اسٹاف کو
اس امر کا پابند بنایا جائے کہ ریٹائرمنٹ کے قریب پولیس افسران،جوانوں،یا
منسٹریل اسٹاف کے تمام ضروری دستاویزی اور قانونی امور کو بروقت مکمل
کرنیکے عمل کو یقینی بنایا جائے تاکہ انھیں بروقت پینشن و دیگر مروجہ
مراعات کی فراہمی جیسے امور کو یقینی بناکر انھیں پریشانیوں سے بچایا
جاسکے۔
ان کا کہنا تھا کہ تمام تھانہ جات میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے
لیئے اقدامات کیئے جائیں۔انہوں نے مذید کہا کہ پولیسنگ کے عمل میں میرٹ
پر خواتین پولیس افسران کو بھی اہم پوسٹس پر ذمہ داریاں تفویض کی جائیں
۔
آئی جی سندھ نے کہا کہ قبائلی جھگڑوں /تنازعات کی روک تھام میں متعلقہ
سپروائزری افسران اپنے کردار کو مذید مؤثر اور مربوط بنائے۔
آئی جی سندھ نے کہا کہ تمام ضلعی ایس ایس پیز اپنی سپرویژن /نگرانی میں
کیسز کی تفتیش تحقیق اور چھان بین کے عمل کو انتہائی مؤثر اور کامیاب
بنانیکے لیئے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنائیں گے۔
اجالس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی ،ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز سندھ،زونل ڈی
آئی جیز،ضلعی ایس ایس پیز کراچی،ایس پیز انویسٹی گیشن کراچی،سی پی او
کے سینئر افسران نے براہ راست جبکہ سندھ پولیس کی دیگر رینج کے تمام
ڈی آئی جیز ،متعلقہ ضلعی ایس ایس پیز،ایس پیز انویسٹی گیشن و دیگر
سینئر پولیس افسران نے زرہعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔
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