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 پریس ریلیز

 نینظر ر شیمون سون بارشوں کے  امکان کے پ
 پالن  فکی/ٹرینسیمرجیا

 سندھ یج یجائے۔آئ اید بیالفور ترت یکو ف

 -:2022جون 12یکراچ

نے متوقع مون سون بارشوں کے امکان کے  منیم یسندھ غالم نب یج یآئ
اور الئحہ  یکو باہم مشاورت کے ساتھ ٹھوس حکمت عمل سینظر پول شیپ

 یجار اتیباقاعدہ ہدا یک بیترت یک فکی/ٹرینسیمرجیا نیعمل پر مشتمل ر
 ںیہ یکرد

روح کے  یپالن پراسک ینسیمرجیا فکی/ٹرنینے کہا کہ مرتب کردہ ر انہوں
جائے جس کے تحت بارشوں کے باعث  ایبنا ینیقیمطابق عمل درآمد کو 

 یبیر،نشیتشہ یسڑکوں کے لئے متبادل روٹس اور انک یوالیآجان رآبیذ
تمام  ئےیکے ل ینکاس یک ی/محلوں سے پانوںیشاہراہوں/گل یعالقوں ک

سے سڑکوں  یاور متعلقہ اداروں سے روابط،بارشوں کے پان اتتراقدام
 کےاقداماتیکرن ئریہٹاکر سڑکوں کو کل یکو فور وںیگاڑ یوالیپرخراب ہوجان

 جائے ایبنا ینیقی یکو بھ

متعلقہ  فکی/ٹریضلع زیپ سیا سینے کہا کہ پالن کے مطابق تمام ا انہوں
گے  ںیکاپابند بنائ یموجودگ ںیافسران کو عالقوں م کشنیاوز/س چیا سیا

 ںیدباؤ بڑھ رہا ہو انھ فکیتاکہ ممکنہ بارشوں کے باعث جن سڑکوں پرٹر
جام کے  فکیجاسکے بلکہ ٹر ایکے تحت ناصرف کم ک یباقاعدہ حکمت عمل

 .جاسکے یک یروک تھام بھ یدوران ممکنہ جرائم ک
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خراب  ںیم جےیکہ ممکنہ بارشوں کے نت ںیک یجار اتیسندھ نے ہدا یج یآئ
اورمعاونت کے عمل  یرہنمائ یک وںیکے باعث متاثرہ شہر وںیگاڑ یوالیہون

 جائے ایپالن کا حصہ بنا یکو بھ

 فکیپالن کے تحت ٹر والےیجان ئےیکا کہنا تحا کہ مرتب ک ان
افسران  سیہول فکیپر ٹر رہیجنکشنز وغ فکیوٹرنز،ٹریسگنلز،چوراہوں، 

 جائے۔ ایبنا ینیقی یکو بھ یناتیتع یاور جوانوں ک

 سیپول فکیکنٹرول رومز/ٹر سینے کہا کہ سندھ بھر کے تمام وائرل انہوں
/سڑکوں وورکنگیسکیصورتحال/ر یبارشوں ک ںیکنٹرول پر تمام عالقوں م

 ںیپالن م یلمحہ بہ لمحہ رپورٹنگ کے عمل کو بھ یصورتحال ک فکیپرٹر
 جائے ایشامل ک

کے عمل  یرہنمائ یک وںیسے شہر 1915الئن رہنما  لپیہ فکیٹر ںیاذ عالوہ
 ںیجائ ئےیتمام تر اقدامات ک یبھ کےیمؤثر اور مربوط بنان دیکو مذ

 ؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔


