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 انتخابات کا دوسرا مرحلہ۔ یاتیبلد
کے حوالے  یورٹیکیکے موقع پر س کشنیال زیامن اور لوکل باڈ امیق

 اجالس۔ یسطح   ی  سے اعل
 

 ؛۔2022اگست17کراچی
 

 ںیاجالس م یسطح   ی  اعل والےیہون ںیآفس م سیصدارت سنٹرل پول ریز یک منیم یسندھ غالم نب یج یآئ
 ںیم NA-245کے حلقے  یجبکہ کراچ ںیانتخابات کے دوسرے مرحلے م یاتیبلد ںیم یاور کراچ درآبادیح

جائزہ  یلیسے تفص ؤںکے جملہ امور واقدامات کا مختلف پہلو یکورٹیامن اور س امیکے دوران ق کشنیال یضمن
 ۔ ںیگئ ید اتیہدا یضرور دیاور مذ ایگ ایل
 

میں ہونے والے  NA-245 مرحلے اور اجالس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی نے لوکل باڈیز الیکشن کے دوسرے
ضمنی الیکشن کے حوالے سے زونل اور ضلعی سطح پر ترتیب دیئے جانے والے سیکورٹی پالن ، اس کے 
تحت کی جانے والی ڈپالئمنٹ، شہر بھر میں پکٹنگ ، اسنیپ چیکنگ اور کڑی نگرانی جیسے اقدمات پر 

 خصوصی حوالہ جات پر مشتمل تفصیلی بریفنگ دی۔
 

الرٹ رکھا جائے  یکو ناصرف ہائ یورٹیکیس ںیم زیف کنڈیکے س کشنیال زیسندھ نے کہا کہ لوکل باڈ یج یآئ
 یجملہ امور و اقدامات کو بھ سےیج ینگران یاور کڑ ٹرولنگیپ سیپول ٹرنگیمان یورٹیکیبلکہ لمحہ بہ لمحہ س

 ۔ ںیجائ ئےیک یکے موقع پر بھ کشنیال یاقدامات ضمن سےیجائے جبکہ ا ایبنا ینیقی
 

پر امن ماحول  ںیم وںیآباد یپر رائے دہندگان اور اطراف ک شنزیکہ تمام پولنگ اسٹ ںید اتیسندھ نے ہدا یج یآئ
/ڈپالئمنٹ یورٹیکیلحاظ سےس یئےضلعیکنٹرول کے ل سیبنانے اور امن وامان کے حاالت پر مکمل پول ینیقیکو 

 کو پالن کے مطابق یقینی بنایا جائے۔
 

جائے  ید فنگیبابت باقاعدہ بر یک وںیذمہ دار یقوت کو انک یافراد ابیسطح پر دست ینے کہا کہ ضلع انہوں
پالٹونزکو متعلقہ  فیآر ا ویاور ک زرویرائٹ ر ینٹیا ئےیصورتحال سے نمٹنے کے ل یممکنہ ہنگام ںیعالوہ اذ
 اور الرٹ رکھا جائے۔ اریہمہ وقت ت ںیاضالع م

 

 ئےیکنٹرول کے ل سیصورتحال پر مکمل پول یکہ امن وامان ک ںید اتیکو واضح ہدا سیسندھ نے پول یج یآئ
جبکہ اسپیشل برانچ پولیس کے تحت ایڈوانس انٹیلی جنس جائے  ید تیتقو دیروابط کو مذ یسطح پر باہم یضلع

ٹھوس اور  دیمذ یاقدامات کو بھ سےیبروقت فالو کرنے ج ںیاور انھ ئرنگیش کلیکشن اور جملہ معلومات کی
 ۔بنایا جائے مربوط

 

 سیا یا نڈیا سیا یج یأئ یڈ برانچ، شلیاسپ یج یآئ یڈ اختر اوڈھو،  دیجاو یکراچ یج یآئ شنلیڈیا ںیم اجالس
 فائنانس، یج یآئ اے ز،یج یآئ یڈ زونل بلشمنٹ،یاسٹ یآئ ی،ڈ ننگیٹر یج یآئ یڈ ف،یآرآرا یج یآئ یڈ ، یڈ

 درآبادیح یج یآئ یبرانچ نے براہ راست جبکہ ڈ شلیاسپ نسیج یلیانٹ یپ سیا ،یکراچ زیپ سیا سیا یضلع
 ۔یلنک شرکت ک ویڈیو عہیسے ذر درآبادینےح زیپ سیا سیا یضلع تیسم

 ؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔


