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 یکے ڈ نجیالڑکانہ ر رآباد،سکھر،ینظیب دیخاص، شہ رپوریدرآباد،میمحرم الحرام کے حوالےسےح
 لنک اجالس۔ ویڈیو یسطح   یپر مشتمل اعل   زیج یآئ

 ۔یلنک شرکت ک ویڈیو عہیذر یعلماء نے بھ عیاہل تش

 ؛۔2022الئیجو29کراچی
 

 یورٹیکیس یکے موقع پرمجموع 2022نے محرم الحرام سال  منیم یسندھ غالم نب یج یآئ
 یاجالس ک یسطح   ی  اعل والےیہون ںیم یآفس کراچ سیپول نٹرلیپالن پر س ینسیج یامور/کنٹ
اور  یلنک شرکت ک ویڈیو عہیذر یعلماء نے بھ عیسندھ بھر کےاہل تش ںی۔اجالس میصدارت ک

 ید یآگاہ یلیبابت تفص یمسائل/مشکالت ک گرید شیکے حوالے سے درپ امانہوں نے محرم الحر
 نئریسندھ نے متعلقہ س یج ی۔اس موقع پر آئایکا اظہار ک نانیاقدامات پر اپنے اطم سیاور پول

علماء کے مسائل کے حل کے حوالے سے ہرممکن اقدامات و تعاون  عیافسران کو اہل تش سیپول
 ۔ںید اتیہدا یک
 

سندھ کے اے آئی  سآپریشنز، ایڈمن، الجسٹک کے عالوہ سندھ ڈکوارٹرزیہ یج یآئ یڈ ںیم اجالس
پولیس رینجز سکھر الڑکانہ، رآباد،ینظیب دیشہ خاص، رپوریم درآباد،ینے براہ راست جبکہ حجیز

 ۔یلنک شرکت ک ویڈیو عہیذر ینے بھ زیپ سیا سیا یضلعرمتعلقہ تمام او زیج یآئ یکے ڈ
 

برانچ  شلیاسپ ںیکہ محرم کے حوالے سے ممکنہ حساس عالقوں م ںید اتیسندھ نے ہدا یج یآئ
جائے بلکہ  ایبنا یرمعمولیامور واقدامات کو ناصرف غ یورٹیکیتمام تر س سیاور عالقہ تھانہ پول
 ںیعالقوں م سےیجائے تاکہ ا ایممکن بنا یکو بھ بیترت یاور رپورٹ ک ٹرنگیلمحہ بہ لمحہ مان

 جاسکے۔ ایبنا ابیکو ہر لحاظ سے مؤثر اور کام یورٹیکیس
 

بدولت محرم  یعمل ک اور الئحہ یحکمت عمل یورٹیکیکہا کہ فول پروف س دیسندھ نے مذ یج یآئ
مجالس کے  چھوٹے بڑے جلوسوں، والےیبرآمد ہون مناسبت سے منعقدہ جملہ مجالس، یالحرام ک
مربوط اور ٹھوس  یاقدامات کو انتہائ یکے مجموع یورٹیکیجلوسوں کے روٹس پر س مقامات،

اداروں  گرید والےیسندھ اور قانون نافذ کرن نجرزیسطح پر ر یاضالع ک ںیجائے۔عالوہ اذ ایبنا
کے ساتھ ساتھ  ئرنگیو بروقت ش کشنیکل نسیج یلیجائے اورانٹ ید تیتقو دیسے روابط کو مذ

 جائے۔ ایبنا ینیقیعمل درآمد کو  یامور پر بھ سےیمعلومات پر اقدامات اٹھانےج یہر قسم ک
 

ً جار یپ یس نٹریکنٹرول س نڈیکہ کمانڈ ا ںید اتیسندھ نے ہدا یج یآئ ً فوقتا رہنما  یاو سے وقتا
 جائے۔ ید تیخاص اہم ںیامور م یورٹیکیس یمحرم کے مجموع یاحکامات پر عمل درآمد کو بھ
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