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 یورٹیکیملحقہ سڑکوں پر س گریروٹس اور د یکے مرکز یمنڈ یشیمو
 سندھ یج یجائے۔آئ ایسخت ک دیکو مذ

 ؛۔2022الئیجو04کراچی
امن کے  امیکے موقع پر ق ی  االضح دیع ںیاجالس م یسطح   ی  صدارت اعل ریڈ یک منیم یسندھ غالم نب یج یآئ

 ۔ںیگئ ید اتیہدا یضرور دیاور مذ ایگ ایجائزہ ل یلیاقدامات کا تفص سیحوالے سے پول

 

روح کے  یامور واقدامات پر انک یورٹیکیشامل س ںیپالن م ینسیج یکنٹ یداالضحیسندھ نے کہا کہ ع یج یآئ
کے  فنگیبر یافسران اور جوانوں ک سیپول ناتیفرائض پر تع یورٹیکیسطح پر س یمطابق عمل درآمد اور ضلع

 جائے ۔ ایبنا ینیقیعمل کو 

 

 یشیکے مقامات کے عالوہ مو یقربان یکے مقامات، مساجد،امام بارگاہوں اوراجتماع دینے کہا کہ نماز ع انہوں
امور  یکے مجموع یورٹیکیسطح پر س یسڑکوں پر تھانہ جات ک یروٹس اور ملحقہ عالقوں ک یکے مرکز یمنڈ

 جائے۔ ایبنا یرمعمولیٹھوس اور غ یکو انتہائ

 

 ینیقیگئے ضابطہ اخالق پر عمل درآمد کو  ئےید بیکے حوالے سے ترت یسندھ کا کہنا تھا کہ چرم قربان یج یآئ
 ںیہولڈرز کو اعتماد م کیاسٹ گریود نیاداروں کے متظم ی/فالحموںیرجسٹرڈ تنظ ںیجائے اور اس ضمن م ایبنا
 جائے۔ ایل

 

 سیپولجائے اور تمام  ایبنا ینیقیپر مسافروں کے تحفظ کو  زیو یتمام ہائ یکہ سندھ ک ںید اتینے ہدا انہوں
 ۔ںیمؤثراور بہتر بنائ دیسے روابط کو مذ سیپول زیو یاضالع متعلقہ موٹروے/ہائ

 

کے عمل کو  یاور نگران کنگیراستوں پر چ ی/خارجیکہ صوبہ سندھ کے داخل ںید اتینے ہدا منیم ینب غالم
 جائے۔ ایبنا ینیقی یکو بھ کارڈنگیر ویڈیساتھ ساتھ و کےیبنان یرمعمولیغ

 

کو باہم روابط کے تحت  ٹرولنگیپکٹنگ، پ سیمنتخب کردہ مقامات پر پول گریسڑکوں اور د یلیشاہراہوں،ذ جبکہ
 یتمام تر ضرور ئےیکو برقرار رکھنے کے ل یروان یک فکیٹر ںیاذ عالوہجائے۔ ایبنا زیخ جہیاور نت ابیکام

 ۔ںیجائ ئےیک اریاقدامات اخت

 

نے براہ راست جبکہ  یکراچ زیپ سیا سیا یاور ضلع زیج یآئ یزونل ڈ ی،ڈیکراچ یج یآئ شنلیڈیا ںیم اجالس
نے   زیپ سیا سیا یوضلع زیج یآئ یکے ڈ نجیر رپورخاصیآباد،الڑکانہ اور م رینظیب دیسکھر،شہ درآباد،یح
 ۔یشرکت ک ولنکیڈیو عہیذر

 ؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔
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 ٹکرز برائے الیکٹرانک میڈیا

 ؛۔2022الئیجو04کراچی
 اجالس۔ یسطح   ی  امن کے حوالے سے اعل امیکے موقع پر ق ی  داالضحیع 

 ۔یصدارت ک ینے اجالس ک منیم یسندھ غالم نب یج یآئ 

 دیاور مذ ایگ ایکا جائزہ ل التیتفص یامور واقدامات ک یورٹیکیشامل س ںیپالن م ینسیج یکنٹ یداالضحیع 
 ۔ںیگئ ید اتیہدا یضرور

 یکے مجموع یورٹیکیکے مقامات پر س یقربان یکے مقامات، مساجد،امام بارگاہوں اوراجتماع دینمازع 
 جائے۔ ایبنا یرمعمولیٹھوس اور غ یامور کو انتہائ

 جائے۔ ایبنا ینیقیگئے ضابطہ اخالق پر عمل درآمد کو  ئےید بیکے حوالے سے ترت یقربان چرم
 منیم یغالم نب 

 یج یآئ جائے۔ ایل ںیہولڈرز کو اعتماد م کیاسٹ گریود نیاداروں کے متظم ی/فالحموںیتنظ رجسٹرڈ 
 سندھ

 سندھ یج یآئ   جائے۔ ایبنا ینیقیپر مسافروں کے تحفظ کو  زیو یتمام ہائ یک سندھ 

 سندھ یج یآئ  ۔ںیبہتر بنائ دیسے روابط کو مذ سیپول زیو یاضالع متعلقہ موٹروے/ہائ سیپول 

 بنانے کے ساتھ  یرمعمولیکے عمل کو غ یاور نگران کنگیراستوں پر چ ی/خارجیسندھ کے داخل صوبہ
 ۔ساتھ ویڈیو ریکارڈنگ کو بھی یقینی بنایا جائے

 کو باہم روابط کے  ٹرولنگیپکٹنگ، پ سیمنتخب کردہ مقامات پر پول گریسڑکوں اور د یلیشاہراہوں،ذ
 غالم نبی میمنجائے۔ ایبنا زیخ جہیاور نت ابیتحت کام

 یج یآئ ۔ںیجائ ئےیک اریاقدامات اخت یتمام تر ضرور ئےیکو برقرار رکھنے کے ل یروان یک فکیٹر 
 سندھ

 نے براہ راست  یکراچ زیپ سیا سیا یاور ضلع زیج یآئ یڈ ،زونلیکراچ یج یآئ شنلیڈیا ںیم اجالس
 سیا یوضلع زیج یآئ یکے ڈ نجیر رپورخاصیالڑکانہ اور م آباد، رینظیب دیسکھر،شہ درآباد،یجبکہ ح

 ۔یشرکت ک ولنکیڈیو عہینے  ذر زیپ سیا

 

 ؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔


