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 الرٹ رہنے کے احکامات۔ یکو ہائ سیسندھ پول

 سندھ یج یآئ ۔ںیافواہوں پر کان نہ دھر عوام

 یسربراہ یک درآبادیکوارٹر ح ڈیہ یپ سیا ئےیکے ل شیتف ینگر واقعہ ک مینس درآبادیح
 منیم یغالم نب  ہے۔ یگئ یدید لیتشک یٹیکم ںیم

 ؛۔2022الئیجو15کراچی
 

کہ  ںیہ یک یجار اتیالرٹ کرتے ہوئے ہدا یکو اگلے حکم تک ہائ سینے سندھ پول منیم یسندھ غالم نب یج یآئ
ٹھوس  یتمام تر اقدامات کو انتہائ ںیکے جان ومال کے تحفظ کے ضمن م وںیاور شہر امیرٹ کے ق یقانون ک

آرز اور  یآئ فیدرج ا ںینگر واقعہ کے تناظر م مینس درآبادیانہوں نے ح اتیہدا ہیجائے۔ ایبنا یمعمول ریاور غ
 ۔ںیک یہوئے جار تےیپر مشتمل رپورٹ کا جائزہ ل وںیگرفتار

 

، ٹنڈوالٰہ 02 درآبادیضلع ح ںیواقعہ کے تسلسل م درآبادیرپورٹ کے مطابق ح یسندھ ک شنزیآپر یج یآئ اے
 ںیاور الڑکانہ م 01روزینوشہرو ف 01،دادو،01جامشورو 01،سجاول02،ٹنڈو محمد خان 01،ٹھٹہ 01اری

 40آرز کے تحت  یآئ فیا 09جن پر  یرہ11تعداد  یمجموع یاور ناخوشگوار واقعات ک یہنگامہ آرائ والےیہون
 یواقعات ک سےیا تیسم 01ںیم ریاور مل 01یکورنگ 02سٹیکے اضالع ا ی۔جبکہ کراچایگ ایملزمان کو گرفتار ک

 ہے۔ ایگ ایملزمان کو گرفتار ک 50آرز کے تحت  یآئ فیا 03جن پر  یتھ 04تعداد
 

 یشیتفت یوالیجان ید لیتشک ںیم یسربراہ یک درآبادیکوارٹرز ح ڈیہ یپ سیواقعہ پر ا درآبادیسندھ نے ح یج یآئ
 یکو انتہائ قاتینظر رکھ کر تحق شیکو پ وںیکہ وقوعے کے مختلف پہلوؤں اور زاو ںیہ یک یجار اتیکو ہدا میٹ

جاسکے۔انہوں نے  ایبنا ینیقیکو  یفراہم یک انصافجائے تاکہ متاثرہ خاندان کو  ایبنا رجانبدارانہیشفاف اور غ
 جائے۔ ید یالفور آگاہ یف یرفت سے بھ شیپ یابتک ہونوال ںیم شیتفت یک سیکہا کہ ک دیمذ

 

 ایل کشنیملوث ملزمان/عناصر کے خالف منظم اور بھرپور ا ںیم وںیسندھ نےکہا کہ مجرمانہ سرگرم یج یآئ
اس عالقہ  ںیفضاء کے فروغ کے سلسلے م یک یچارگ یبھائ ںیاور آپس م امیجائے جبکہ امن وامان کے ق

 ابیکے تحت مؤثر اور کام وابطکے کردار کو باہم ر نیقائد یمذہب تیسم نیعلماء،زاکر زیونٹیمختلف کم ن،یمعزز
 جاسکے۔ ایبنا ینیقیکے عمل کو  یثالث نیکے ماب نیقیصورتحال اور فر یسیج یدگیجائے۔تاکہ ممکنہ کش ایبنا

 

اداروں اور  یروک تھام کے ساتھ ساتھ کاروبار ینیقیکے  وںیمجرمانہ سرگرم ںیکا کہنا تھا کہ عالقوں م ان
 یک لینے عوام سے اپ منیم یسندھ غالم نب یج یآئ۔ںیاٹھائے جائ یاقدامات بھ سےیحفاظت ج یک یتاجر برادر

 ۔ںیکے حوالے سے افواہوں پر ہر گز کان نہ دھر رہیبندش وغ ی/کاروبار کٹوںیوہ سڑکوں/مارک کہیہ

 

سے باہم روابط کو نا  ایڈیم سیمتعلقہ پول ئےیکے ل ینے کہا کہ افواہوں کے سدباب اور حوصلہ شکن انہوں
کو حقائق سے  وںیتاکہ شہر ںیکر ئریسے ش ایڈیاقدامات م سےیج امیبنائے بلکہ امن وامان کے ق ینیقیصرف 

 آگاہ رکھا جاسکے۔

 ؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔
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 ایڈیم کٹرانکیٹکرزبرائے ال

 ؛۔2022الئیجو15کراچی
 

یشیتفت ںیم یسربراہ یک درآبادیح ڈکوارٹرزیہ یپ سیا ںینگر واقعہ کے تناظر م مینس درآبادیح 
 سندھ یج یآئ  ۔ہے یگئ یدید لیتشک میٹ

سندھ یج یآئ جائے۔ ایبنا رجانبدارانہیکو ہر لحاظ سے شفاف اور غ شیتفت یک وقوعے 
 
 02،ٹنڈو محمد خان01،ٹھٹہ01اری،ٹنڈوالٰہ 02درآبادیضلع ح ںیواقعہ کے تسلسل م درآبادیح ،

اور  یہنگامہ آرائ ںیاورالڑکانہ م 01روزینوشہرو ف 01،دادو،01جامشورو 01سجاول
ملزمان  40آرز کے تحت  یآئ فیا 09جن پر  یرہ11تعداد  یمجموع یناخوشگوار واقعات ک

 سےیا تیسم 01 ںیم ریاور مل 01یکورنگ 02سٹیکے اضالع ا یراچ۔جبکہ کایگ ایکو گرفتار ک
۔ایگ ایملزمان کو گرفتار ک 50آرز کے تحت  یآئ فیا 03جن پر  یتھ 04تعداد یواقعات ک

 سندھ شنزیآپر یج یاے آئ 
 
ملزمان کو  90آرز کے تحت  یآئ فیا 12طور پر یمجموع ںیکے مختلف تھانہ جات م سندھ
 رپورٹ ۔ایگ ایگرفتار ک
 ڈاؤن  کیکے خالف کر عناصر ملوث ںیم وںیکا مجرمانہ سرگرم سیسطح پر پول یصوبائ

  منیم یغالم نب ہے۔ یجار
 

  یروک تھام کے ساتھ ساتھ کاروبار یک یمجرمانہ سرگرم ںیعالقہ اور اسکے اطراف م 
 سندھ یج یجا رہا ہے۔آئ ایتحفظ فراہم ک یاداروں کو بھ

 ینیقیتمام تر کاوشوں کو  ئےیکے فروغ کے ل یچارگ یبھائ ںیامن اور آپس م امیق سیپول 
 سندھ  یج یآئ ہے۔ یبنارہ

 

 کو کم کرنے اور  یدگیکش نیاور انکے قائد زیونٹیکم یموجود دونوں اطراف ک ںیم عالقوں
 ۔ ںیانجام دے رہے ہ یاپنا کردار بخوب ئےیکے ل یثالث

 سندھ یج یآئ ۔ںیوہ افواہوں پر کان نہ دھر کہیہ لیسے اپ عوام 
 

 یغالم نب ۔ںیرہ ںیسے رابطوں م ایڈیم سیپول ئےیاور سدباب کے ل یحوصلہ شکن یک افواہوں 
 منیم
 یج ی۔آئںیکر ئریسے ش ایڈیاقدامات م سیاٹھائے گئے پول ئےیامن کے ل امی/واقعات اور قحاالت 

 سندھ
 

 یچارگ یبھائ ںیاور لوگوں م ںیآگے آئ نین،ذاکریقائد یموجود علمائے اکرام،مذہب ںیم عالقوں 
 منیم ی۔غالم نبںیکر داریبابت شعور ب یک تیاور افاد تیاہم یک

 

 ؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔


