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 نڈیا لیا یڈ یج یآئ یپوسٹ کو ڈ یک ننگیٹر نڈیا لیا یڈ یج یآئ یڈ
 رکھا جائے۔ یفٹیروڈ س

 ۔یگئ یک شیپ زیسندھ کو اس حوالے سے تجو یج یآئ

 ؛۔2022اگست30کراچی
الئنسنس برانچز کے حوالے  ونگیڈرائ ںیم یآفس کراچ سیپول نٹرلیصدارت س رزی یک منیم ینب  سندھ غالم یج یآئ

کے  فنگیبر یلیکا تفص اتیسہول یضرور گریاور د یفراہم یالئسنس ک ونگیکو  ڈرائ وںیشہر ںیسے منعقدہ اجالس م
 ۔ںیگئ ید اتیہدا یضرور دیاور مذ ایگ ایتحت جائزہ ل

 

 ونگیجائے جسکے تحت ڈرائ ایرول ماڈل بنا کیالئنسنس برانچز کو ا ونگیکہ ڈرائ ںید اتیسندھ نے  ہدا یج یآئ
جائے۔ان کا  ایبنا ینیقیکو  یفراہم یک اتیکو ہر ممکن سہول وںیتمام شہر والےیرجوع کرن ئےیالئنسنس کے حصول کے ل

پڑھے لکھے/ تجربہ کار  ئےیکے ل یاور درست رہنمائ یائحوصلہ افز یکے ساتھ مثبت برتاؤ،انک وںیکہنا تھا کہ شہر
 یسطح پر بھ یاالقوام نیبلکہ ب یجسکا مقصد نا صرف ملک ںیجائ یک ضیتفو اںیمہ دارذ یافسران اور جوانوں کو ہ

الئسنس برانچز کے  ونگیقابل اعتماد اور بہتر بنانا ہے۔انہوں نے کہا کہ ڈرائ دیکو مذ جیالئسنس برانچز کے ام ونگیڈرائ
عناصر کے خالف قانون کے  سےیجائے اور ا ایل کشنیپر سخت ا یموجودگ یک ایماف جنٹیا ںیاطراف م ایآس پاس 

سونپتے ٹاسک  اس ضمن میں خصوصی  برانچ کو شلیاسپ یج یآئ ینے ڈ ںجائے۔انہو ایبنا ینیقیکو  یکاروائ مطابق
 فہرستیں ترتیب دینے کی ہدایات بھی جاری کیں۔ ہوئے باقاعدہ 

 

 یک )ننگیٹر نڈیا الئسنس(ٹریفک یج یآئ یکہ ڈ ید زیاجالس کو تجو جویجون یفرحت عل بلشمنٹیاسٹ یج یآئ شنلیڈیا
سندھ نے اس حوالے  یج یرکھا جائے جس پر آئ یفٹیروڈ س نڈیا لیا یڈ یج یآئ یکرکے اسکا نام ڈ لیپوسٹ کو تبد

 اتیہدا یکیبرائے مالحظہ ارسال کرن کرید بیترتاقدامات  یقیاور توث یسے جامع اور قابل عمل سفارشات برائے منظور
کے  نےید بیترت یسے متعلق سفارشات بھ اتیکو درکار وسائل و ضرور بلشمنٹیاسٹ یآئ شنلیڈیسندھ نے ا یج ی۔آئںید

 ۔ئےیاحکامات د
 

روک تھام  یحادثات ک فکیٹر فیشر ہونوے جامشورو تا س یکہ انڈس ہائ ایبتا دینے مز بلشمنٹیاسٹ یج یآئ شنلیڈیا
بدولت اس شاہراہ پر جان  یجنک ںیمثبت نتائج آئے ہ یو الئحہ عمل انتہائ یحکمت عمل نیبہتر یک سیپول ںیکے ضمن م

 ہے۔   یآئ یکم اںینما ںیحادثات م وایل
 

اور  ینے جملہ محکمانہ امور واقدامات/کارکردگ یدیعبدالغفور آفر )ننگیٹر نڈیا الئسنس(ٹریفک یج یآئ یموقع پر ڈ اس
تمام تر ذمہ  یاور اپن ید فنگیبر یلیکے حوالے سے اجالس کو تفص یفراہم یک اتیاور سہول یرہنمائ یک وںیشہر
 ۔ایکا احاطہ ک حاتیاور ترج وںیدار

 

 ئےیک یالئسنسز جار ونگیڈرائ 6,382,603طور پر  یتک مجموع 2022رواں سال  یعنیکہ ابتک  اینے بتا انہوں
 ۔ںیالئسنس شامل ہ شنلیانٹرن 50,225 داوریتجد 1,199,350،مستقل 2,262,689،لرنرز 2,870,339ںیجن م،ںیہ
 

کے  کلزیکہ موٹر سائ ایکا احاطہ کرتے ہوئے بتا التیتفص یالئسنس ک ونگیکے مستقل ڈرائ زیگریٹینے مختلف ک انہوں
 2313 ئےیکے ل یگریٹیک یو سیا یپ جبکہ،1874 یو یٹ چیا،333744یو یٹ لیا،836212 موٹرکارز، 1088546
 گئے۔  ئےیک یالئسنس جار ونگیمستقل ڈرائ

 

فائنانس،اے  یج یکے عالوہ اے آئ بلشمنٹیاسٹ یج یآئ یڈ ،یٹ یآئ یج یآئ یڈ ڈکوارٹرزسندھیہ یج یآئ یڈ ںیم اجالس
 موجود تھے۔ یافسران بھ سیپول نئریس گریو د لیا یڈ یپ سیاو،ا یپ یس ڈمنیا یج یآئ
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