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 ایکلچر کو ختم ک ٹیسندھ بھر سے منظم کرپشن اور تھانہ ب
 سندھ یج یآئ جائے۔

 یاپنا کردار بخوب سیپول ںیروک تھام م یجھگڑوں ک یقبائل
 منیم یغالم نب انجام دے۔

 ؛۔2022الئیجو05کراچی
صورتحال مختلف پہلوؤں  یامن وامان ک ںیصوبے بھر م  ںیاجالس م یسطح ی  صدارت اعل ریذ یسندھ ک یج یآئ
 ۔ںیگئ ید اتیہدا یضرور دیاور مذ ایگ ایسے جائزہ ل وںیاور زاو

 ضیتفو اںیذمہ دار یکے موقع پر سادہ لباس اہلکاروں کو ناصرف خصوص یداالضح  یسندھ نے کہا کہ ع یج یآئ
جائے جبکہ  ایبنا مؤثر دیمذ یکے کردار کو بھ سیبرانچ پول شلیبلکہ امن وامان کے حوالے سے اسپ ںیجائ یک

ملوث ملزمان  ںیوارداتوں م یسیج یتیڈک ورکرائمز ا ٹیاسٹر ز،یجانے،ہاوس رابر نےی/چھیچور یک کل،کاروںیموٹرسائ
 ۔ںیبنائے جائ ینیقی یاقدامات بھ سےیسے تعاون ج سیبرانچ سندھ کے متعلقہ پول شلیاسپ ںیم وںیگرفتار یک

 یملوث ملزمان/گروہوں ک ںیلفٹنگ م کلیکہ موٹر سائ ایک افتیافسران سے در کیشر ںینے اجالس م انہوں
 جائے۔ ایبتا  یک یکاروائ اینے ک سیپر مشتمل فہرست پر ابتک متعلقہ پول ینشاندھ

مؤثر  یک سزیک سےیاور ا یگرفتار ینیقی یفروش ملزمان اور گروہوں ک اتیکہ منش ںید اتیسندھ نے ہدا یج یآئ
ملوث ملزمان کے خالف  ںیم زیہاوس رابر جبکہجائے۔ ایبنا ینیقیسزاؤں کے عمل کو  یمثال ںیبدولت انھ یک شیتفت

 جائے۔ ایل کشنیسخت ا

اور انکے مسائل کو  ںیکو وقت د ں،عوامیوقت پر جوائن کر یوٹیکہ ڈ ایسندھ نے اس بات پر زور د یج یآئ
آر  یآئ فیا گریجائے بصورت د ایبنا ینیقیکو  شنیرجسٹر یفر یآرز ک یآئ فیا ںیعالوہ اذ ںیپرحل کر ادوںیبن یحیترج

 گے۔ ںیجائ ئےیک ینوٹسز جار وکازاوز کو ش چیا سیحربوں پر متعلقہ ا یریتاخ ایکے عدم اندراج 

مقدمہ اور  یرپورٹس پر مدع یسیجائے اور ا ایآرز کے اندراج کو ختم ک یآئ فیا یبرآں انہوں نے جھوٹ دیمذ
 جائے۔ ایبنا ینیقیکو  یکے خالف قانون کے مطابق کاروائ سریآف سیاندراج کنندہ پول

جائے اور مقدمات  ایبنا زیخ جہیبہتر اور نت دیکو مذ اریکے مع شیتفت یکہ مقدمات ک ںید اتیسندھ نے ہدا یج یآئ
 جائے۔ ایبنا ینیقیکے عمل کو  یفراہم یبروقت اور فور یاخراجات ک والےیپر ہون شیتفت یک

 یقبائل ںیاذ عالوہجائے۔ ایکلچر کو ختم ک ٹیسندھ نے کہا کہ سندھ بھر سے منظم کرپشن اور تھانہ ب یج یآئ
 انجام دے۔ یاپنا کردار بخوب سیپول ںیروک تھام م یجھگڑوں ک

 یجنکشن بارڈر پر کڑ یراستوں اور ٹرائ یو خارج یسندھ نے کہا کہ صوبے کے تمام داخل یج یآئ
 جائے۔ ایسطح پر ممکن بنا یکے عمل کو تھانوں ک کارڈنگیر ویڈیاور و کنگی،چینگران

۔ انہوں نے کہا کہ ایاور الئق ستائش قرار د فیکا کردار قابل تعر سیکے موقع پر پول کشنیال یاتینے بلد انہوں
ذا۔ایآ ںینہ شیناخوشگوار واقعہ پ یکوئ ںیعالقے م یکس ںیعالقوں کے عالوہ کہ کیچند ا کے تجربات  یماض سیپول لہ 

 بنائے۔ یمعمول ریالرٹ اور غ یہائ دیکو مذ یورٹیکیس ںیکے دوسرے مرحلےم کشنیال یاتیکو مدنظر رکھتے ہوئے بلد

 شلیاسپ زیپ سیا سی،ایکراچ زیپ سیا سیا یضلع ز،یج یآئ یزونل ڈ ی،ڈیکراچ یج یآئ شنلیڈیا ںیم اجالس
 زیج یآئ یکے ڈ نجیر رپورخاصیآباد،الڑکانہ اور م رینظیب دیسکھر،شہ درآباد،یبرانچ سندھ نے براہ راست جبکہ ح

 ۔یشرکت ک یبھ ولنکیڈیو عہیبرانچ نے  ذر شلیاسپ زیپ سیا سیکے عالوہ ا زیپ سیا سیا یوضلع
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 ٹکرز برائے الیکٹرانک میڈیا

 ؛۔2022الئیجو05کراچی
 اجالس۔ یسطح   ی  صورتحال پر اعل یامن وامان ک ںیصدارت صوبے بھر م ریز یسندھ ک یج یآئ 

 یج یآئ ۔ںیجائ یک ضیتفو اںیذمہ دار یکے موقع پر سادہ لباس اہلکاروں کو خصوص یداالضح  یع 
 سندھ

 ملوث  ںیوارداتوں م یسیج یتیکرائمز اور ڈک ٹیز،اسٹریہاوس رابر فٹ،یاسنچنگ/تھ کل،کاریموٹرسائ
 سندھ یج یآئ جائے۔ ایبنا ینیقیبرانچ کے کردار کو  شلیاسپ ںیم وںیگرفتار یملزمان ک

 اینے ک سیپر مشتمل فہرست پر ابتک پول ہینشاند یملوث ملزمان/گروہوں ک ںیلفٹنگ م کلیموٹرسائ 
 منیم یغالم نب جائے۔ ایبتا یک یکاروائ

 ہیںبدولت ان یک شیمؤثر تفت یک سزیک سےیاور ا یگرفتار ینیقی یفروش ملزمان اور گروہوں ک اتیمنش 
 سندھ یج یجائے۔آئ ایبنا ینیقیسزاؤں کے عمل کو  یمثال

 سندھ یج یآئ  جائے۔ ایل کشنیملوث ملزمان کے خالف سخت ا ںیم زیرابر ہاوس 

 سندھ یج یآئ ۔ںیاور انکے مسائل کو حل کر ںیعوام کو وقت د ،ںیوقت پر جوائن کر یوٹیڈ 

 چیا سیحربوں پر متعلقہ ا یریتاخ ایاور عدم اندراج  ںیبنائ ینیقیکو  شنیسٹررج یفر یآرز ک یآئ فیا 
 منیم ی۔غالم نبںیجائ ئےیک یاوز کو شوکاز نوٹسز جار

 سیمقدمہ اور اندراج کنندہ پول یمدع گرید جائے۔بصورت   ایآرز کے اندراج کو ختم ک یآئ فیا یجھوٹ 
 جائے۔ یک یکے خالف قانون کے مطابق کاروائ سریآف

 منیم یغالم نب جائے۔ ایبنا زیخ جہیبہتر اور نت دیزکو م اریکے مع شیتفت یک مقدمات 

  منیم یغالم نب جائے۔ ایکلچر کو ختم ک ٹیاور تھانہ بسندھ بھر سے منظم بدعنوانی 

 سندھ یج یآئ ۔ںیانجام د یاپنا کردار بخوب سیپول ںیم ھامروک ت یجھگڑوں ک یقبائل 

 سندھ یج یآئ ستائش ہے۔ اور الئق   فیتعرکا کردار قابل   سیکے موقع پر پول کشنیال یاتیبلد 

 سندھ یج ی۔آئایآ ںینہ شیناخوشگوار واقعہ پ یکوئ ںیعالقے م یکس ںیعالقوں کے عالوہ کہ کیا چند 

 کو  یورٹیکیس ںیکے دوسرے مرحلے م کشنیال یاتیکے تجربات کو مدنظر رکھتے ہوئے بلد یماض
 منیم یغالم نبجائے۔ ایبنا یمعمول ریالرٹ اور غ یہائ دیزم

 ؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔


