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فالح وبہبود اور انکے مسائل و مشکالت کا بروقت  یک نیمالزم سیپول
 ئرسندھیلفیو یج یجاتا ہے۔اے آئ ایاذالہ ک

 

 ؛۔2022الئیجو32کراچی
     

 اتیواضح ہدا یک منیم یسندھ غالم نب یج یآئ    
ذاکر محمود کا عالج معالجہ  یآئ سیمبتال اے ا ںیپرآنکھوں کے عارضے م

جارہا ہے اور اس حوالے  ایک ںیم یاسپتال ہاشمان ینج کیکے ا یکراچ
 یگیادائ یک رہیبلز وغ ںیمد م یک اتیگرانٹ/ادو یسے درکار تمام ضرور

اور اس حوالے سے  متعلقہ  ںیہ یجارہ یک ےاو س یبرانچ کے پ ئریلفیو
 ںیسے مسلسل رابطوں م نیافسر کے لواحق سیمتاثرہ پول یبھ سیپول

شاہ آنکھوں  یاحمد عل سیپول یکراچ ئریلفیو یپ سیا یڈ ںیہے۔عالوہ اذ
کے عالج معالجے کے تمام تر  سریآف سیمبتال پول ںیکے عارضے م
 ںیبنارہے ہ ینیقیپر  ادوںیبن یحیاور ترج یاقدامات کو فور
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 ایسے منا قےیشان طر انیشا سیشہدائے پول ومی
 سندھ یج یآئ جائے۔

 

 ؛۔2022الئیجو23کراچی
 

صدارت کرتے  یاجالس ک کیمنعقدہ ا ںیم سینے سنٹرل پول منیم یسندھ غالم نب یج یآئ
ن شا انیشا سیشہدائے پول ومیکو  2022،اگست سال 04کہ مورخہ  ںید اتیہوئے ہدا

امور و اقدامات کو ہر سطح پر  یتمام ضرور ںیجائے اور اس ضمن م ایسے منا قےیطر
 جائے۔ ایبنا ینیقی

 

 سیشہداء پول ومیکہ  اید غامیپ ہیکو  سیافسران اور سندھ پول کیشر ںینے اجالس م انہوں
 یدالتا ہے کہ ہم نے اپنے شہداء کے لہو ک ادی یاس امر ک ںیدن ہم ہیعہد کا دن ہے  دیتجد

کے خاتمہ کے لئے  ہم ہر دم  یعہد کرنا ہے کہ جرائم اور دہشت گرد ہی ںیہے۔ہم یالج رکھن
اور کردار سے ہم اس  ئے،عملیعہد کرنا ہے کہ اپنے رو ہی ںیگے۔ہم ںیرہ کاریبرسر پ

 میوہ عظ یہیگے۔ ںیکا احساس زندہ رکھ یکے اندر تحفظ اور آشت وںیصوبے کے شہر
 یوالیآن یاور ہمار ایخاطر ہمارے شہداء نے اپنے خون کا نذرانہ پش  ک یمقصد ہے جس ک

 ۔اینسلوں کے مستقبل کو محفوظ ک

 

 یڈ کوارٹرز سندھ، ڈیہ یج یآئ یڈ اختر اوڈھو،  دیجاو یکراچ یج یآئ شنلیڈیا ںیم اجالس
/ ڈمنیا زیج یاے آئ ، درآبادیح یج یآئ یڈ  ،یکراچ فکیٹر یج یآئ یڈ ساؤتھ، یج یآئ
خاص اور  رپوریم  رآباد،ینظیب دیاور الجسٹک نے براہ راست جبکہ شہ فائنانس ئر،یلفیو

 ۔یلنک شرکت ک ویڈیو عہینے ذر زیج یآئ یالڑکانہ کے ڈ
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