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 ٹکرز برائے الیکٹرانک میڈیا

 ؛۔2022الئیجو91کراچی
 

 کے حلقہ یاسمبل یانتخابات کا دوسرا مرحلہ اور قوم یاتیبلد ئےیکے ل درآبادیاور ح یکراچ NA-245 
 اجالس۔ یسطح   ی  اقدامات کے حوالے سے اعل یورٹیکیکے موقع پر س کشنیال یکے ضمن

 ۔ینے ک منیم یسندھ غالم نب یج یصدارت آئ یمنعقدہ اجالس ک ںیم یآفس کراچ سیپول نٹرلیس 

 سندھ یج یآئ جائے۔ یفراہم ک ینفر یبرانچ بطور اضاف شلی،اسپ یڈ یٹ ی،س فیآر ا آر 

 فوکس رکھا  یپر خصوص کشنیاور بروقت ا نسیلیکے موقع پر سرو کشنیال یاور ضمن زیباڈ لوکل
 سندھ یج یآئ جائے۔

 

 -:تیبرانچ کو ہدا شلیاسپ

 

 سراغ  ہیاور خف یکی،رینگران یکڑ ںیم ازیریکے اطراف کے ا شنیحساس پولنگ اسٹ ممکنہ
 جائے۔ ایبنا ینیقیکے عمل کو  کشیکل نسیج یلیانٹ ڈوانسی/ایرسان

 سطح پر باہم روابط کے ساتھ ساتھ قانون نافذ  یاالضالع نیب سیپول یشہروں ک یمرکز دونوں
 سندھ یج یآئ ۔ںیمربوط روابط کو ممکن بنائ یسے بھ وںینسیجیاداروں/ا گریوالےدیکرن

 ٹھوس اور مربوط  یعمل کو انتہائ کےیاور فالو کرن قیبروقت تصد یحوالے سے معلومات ک یبھ یکس
 منیم یغالم نب جائے۔ ایبنا

 سیمتعلقہ ا اںیذمہ دار یک  یورٹیکیس یاسٹاف ک گریاسٹاف اور د وں،پولنگیپر شہر شنیاسٹ پولنگ 
 سندھ یج یآئ گے۔ ںیبنائ ینیقی ںیم ینگران یاوز اپن چیا

 ناخوشگوار واقعات کے حوالے سے ممکنہ افواہوں کے سدباب کو متعلقہ  ای یہنگامہ آرائ ںیم عالقوں
 منیم یغالم نب ۔یگیبنائ ینیقیاور الئحہ عمل سے  یحکمت عمل نیبہتر سیپول

 جائے۔ ایبنا یرمعمولیغ دیمذ ںیعالقوں م یبیکے اطراف اور قر شنیکے عمل کو پولنگ اسٹ ٹرولنگیپ
 سندھ یج یآئ 

 سندھ یج یآئ رکھا جائے۔ ںیحالت م اریت یپالٹونز کو بھ زروی/رفیوآرایک 

 کے جملہ امور  کشنیال یاور ضمن زیاستعمال سے لوکل باڈ نیقوت اور وسائل کے بہتر یافراد ابیدست
 سندھ یج یآئ جائے۔ ایاور پرامن بنا ابیکو کام

 جائے۔ ایبنا ینیقیاقدامات کو  یکردہ ضابطہ اخالق پر عمل درآمد یجانب سے جار یک شنیکم کشنیال
 منیم یغالم نب 

 یج یآئ جائے۔ ایل ںیہولڈرز کو اعتماد م کیتمام اسٹ ںیاخالق پر عمل درأمد کے ضمن م ضابطہ 
 سندھ

 ۔ید فنگیبر ںینے اجالس م درآبادیح یج یآئ ی،ڈ عالم اوڈھو دیجاو یکراچ یج یآئ شنلیڈیا 

 روح کے مطابق  یپر اسک اتیرہنما ہدا یسندھ ک یج یپالن اور آئ ینسیج یکنٹ کشنیال ی/ضمنزیباڈ لوکل
 ۔یدہان نیقی یکیعمل درآمد کران

 ۔ایگ ایسندھ کو بتا یج یآئ یبھ ںیقوت کے بارے م یاور درکار افراد ابیدست 
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