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طور  یفور یاطالع شہر یک وںیمشتبہ شخص/مشکوک سرگرم
 سی۔ترجمان سندھ پولںیکو د15پرمددگار 

 

 ؛۔2022الئیجو07کراچی
 

کھالوں کو اکٹھا  یک یکہا ہے کہ قربان ںیم اتیہدا یکو جار سینے پول منیم یسندھ غالم نب یج یآئ
/ضابطہ اخالق اتیہدا یکے حوالے سے محکمہ داخلہ حکومت سندھ ک میوتقس لیترس یکرنے,انک

 ںیجائے۔عالوہ از ایبنا رجانبدارانہیٹھوس اور غ یروح کے مطابق عمل درآمد کو انتہائ یپراسک
 یکے مختلف مقامات پر بھ یقربان یاجتماع تیسم گرکھلےمقاماتیود وںدگاہیوں،عمساجد,امام بارگاہ

 یام اور عوام کے جان ومال کروک تھ یتاکہ جرائم  ک ںیجائ ئےیکے فول پروف اقدامات ک یورٹیکیس
 ۔اجاسکےیبنا ینیقیامورکو  یکے مجموع یسالمت

 

 میتقس ی, پمفلٹس کچرزیشرپسندانہ وال چاکنگ,لٹرقابل اعتراض،دل آزار, ںینے کہا کہ صوبے م انہوں
 ایبنا ینیقیکو  وںیکاروائ قیملوث عناصر/شرپسندوں کے خالف بالتفر ںیروک تھام اور اس فعل م یک

 جائے۔
 

کھلے  گریمساجد/ امام بارگاہوں و د یسطح پر تمام مرکز یکہ صوبائ ںیک یجار اتیسندھ نے ہدا یج یآئ
کنٹرول رومز پر  سیوائرل یکے عمل کے عالوہ ضلع ئرنسیسے قبل سوئپنگ اور کل دینماز ع یمقامات ک
متعلقہ  ںیاذ عالوہگے۔ ںینوٹ کرائ یبھ التیتفص یغاز تا اختتام کآکے  دیاوز نماز ع چیا سیمتعلقہ ا

 گرینگاہ رکھنے اور د ی،کڑیکیٹرولنگ،ریپ کنگ،پکٹنگیچ پیاسن نڈمیر ںیتھانہ حدود/ عالقوں م
کنٹرول کے  سیصورتحال پر مکمل پول یامن ک امیکرتے ہوئے ق اریاقدامات اخت یورٹیکیس یضرور

 جائے۔ ایبنا ینیقیتمام تر کاوشوں کو  ںیضمن م
 

تمام ضلعی ایس ایس پیز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ عید کے تینوں دنوں میں متعلقہ سندھ نے  یج یآئ
کو اس امر کا  سیپولعالقوں میں پولیس ڈپالئمنٹ کے تمام تر ویلفیئر اقدامات کو یقینی بنایا جائے جبکہ 

متعلقہ  ںیمگے اور اس ضمن  ںیچھوڑ ںینہ یپوائنٹس ہر گز خال یوٹیجائے کہ وہ اپنے ڈ ایپابند بنابھی 
ً ڈپالئمنٹ پوائنٹس پر چ یسپروائزر ً فوقتا  نوںیکے ت دیگے۔جسکا مقصد ع ںیرکھ یبھ کیافسران وقتا

 امور کو فول پروف بنانا ہے۔ یمجموع ےک یورٹیکیس ںیدنوں اور بعد کے دنوں م
 

 یناقابل برداشت ہوگ یغفلت و کوتاہ یقسم ک یبھ یکس ںیفرائض م یورٹیکیسندھ نے کہا کہ س یج یآئ
 ۔گایکا سامنا کرنا پڑ یکاروائ یافسران اور جوانوں کو سخت انضباط والےیاور مرتکب ٹھرائے جان

 

مشتبہ  یعالقہ/مقام پر مشکوک سرگرم یبھ ینے عوام سے کہا ہے کہ کس سیسندھ پول ترجمان
 سی,ا نٹریکال س 15اطالع مددگار  یپرفور نےید یدکھائ رہیوغ سیک فی,برالیپارسل,تھ گی,بکٹی,پیگاڑ

 .ںی,گشت پکٹنگ پر مامور افسران وجوانوں کو د تھانہ جات یبی,قر دفاتر زیپ سیا
 ؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔


