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 پریس ریلیز
 ؛۔2022اگست08کراچی

 یغن دیقوت سندھ سع یمحنت و افراد ریاور وز منیانعام م لیاطالعات سندھ شرج ریوز
کا معائنہ  لیس ٹرنگیکے قائم کردہ مان سیسندھ پول ںیم یآفس کراچ ڈیہ سینے پول

اور  منیم یسندھ غالم نب یج یوہاب، آئ یمرتض   یکراچ ٹریڈمنسٹریموقع پر ا اس۔ایک
 ان کے ہمراہ موجود تھے۔ یبھ گرید
 

محرم  9نکلنے والے  ںیم یاور کراچ ید فنگیسندھ نے بر یج یوزراء کو آئ یصوبائ
 ۔ایسے آگاہ ک التیکے حوالے سے تفص یکورٹیس یالحرام کے جلوس ک

 

نے مختلف مقامات پر  یغن دیاور سع منیانعام م لیوزراء شرج یموقع پر صوبائ اس
کے  یبحال یامن و امان ک گریاور د سیکے عالوہ پول مروںیلگائے گئے کلوز سرکٹ ک

 ۔ایکا جائزہ ل ٹرنگیسے مان وںیمختلف زاو یک مروںیپر نصب ک وںیگاڑ یاداروں ک
 

کے فل پروف انتظامات قابل ستائش  یکورٹیجانب سے کئے گئے س یک سیپول سندھ
منزل  یسے اپن قےیمحرم الحرام کے جلوس پرامن طر 9اور آج  8اور جس طرح  ںیہ
طرح  یاس یمحرم الحرام کے جلوس کے لئے بھ 10انشاءہللا کل  ںیجانب گامزن ہ یک
  یغن دیسع من،یم لی۔ شرجںیکے انتظامات کئے جائ یکورٹیس یک
 

کے  یکورٹیہے اور وہاں پر س ایوزٹ ک ینے جلوس کے مختلف راستوں کا بھ ہم
 وزراء یہے۔ صوبائ ایجائزہ ل یانتظامات کا بھ

 یکوئ یقسم ک یکہ جلوس ہے شرکاء کو کس ےیچاہ یبھرپور کوشش ہون یہمار 
 وزراء یکا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صوبائ یشانیپر
 

حفاظت  یکے ادارے جلوس کے شرکاء اور عوام ک یبحال یاور امن و امان ک سیپول 
 ی۔ صوبائںیان سے بھرپور تعاون کر یاس لئے عوام بھ ںیکئے گئے ہ ناتیتع ےیکے ل

 وزراء 
 

نے نشتر پارک، نمائش  یغن دیاور سع منیانعام م لیوزراء شرج یصوبائ ںیاز بل
 ٹیاے جناح روڈ، بولٹن مارک میا ٹ،یمارک سیمپریصدر ا  نٹر،یس مبویر  ،یچورنگ

 ۔ایاور وہاں انتظامات کا جائزہ ل ایجلوس کے راستوں کا دورہ ک تیسم
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 ۔جلوس  یمختلف ماتم ںیمحرم الحرام م
 

 ؛۔2022اگست08کراچی
 

 یمرتض   رسٹریقانون و ترجمان سندھ حکومت  ب ریمش یکراچ ٹریڈمنسٹریا
 آمد۔ یآفس کراچ سیپول نٹرلیس یوہاب ک

 

 منیم یسندھ غالم نب یج یاقدامات کے حوالے سے آئ یورٹیکیالحرام س محرم
 ۔ید فنگینے بر

 

 یپ یس نٹریکنٹرول س نڈیکمانڈ ا نےوہاب  یمرتض   رسٹریب یکراچ ٹریڈمنسٹریا
 ۔ ایاو کا دورہ ک

 

 ۔ ایکا جائزہ ل ٹرنگیمان یاقدامات ک یورٹیکیس یالحرام ک محرم

 

راستوں  یاور خارج یروٹس،داخل یاور دس محرم کے جلوسوں کے مرکز نو
 ۔یحاصل ک یڈپالئمنٹ سے آگاہ سیاور پول ٹرنگیمان یک

 

 یج یآئ ۔ہے یگئ یسخت ک یبھ یکورٹیس یکے سڑکوں اور عالئقوں ک اطراف
  یآگاہ یسندھ ک

 

فُول پروف  کئے گئے یلئےمحرم الحرام کے جلوس ک کا یکراچ ٹریڈمنسٹریا
 ۔ہارکا اظ نانیانتظامات پر اطم یکورٹیس
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