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انتخابات کے حوالے  یاتیبلد ںیسندھ م
 سے اجالس۔

 -:2022جون 13یکراچ

 ںیدنوں م والےیآن ںیصدارت اجالس کے دوران سندھ کے تمام اضالع م ریذ یک منیم یسندھ غالم نب یج یآئ
اقدامات کا مختلف حوالوں  یکے مجموع یورٹیانتخابات کے موقع پر سک یاتیپر منعقدہ بلد ادوںیمرحلہ وار بن

 ۔ںید اتیہدا یضرور دیاور مذ ایگ ایجائزہ ل یلیسے تفص

 

 بلشمنٹ،یکے عالوہ اسٹ شکیردریسندھ محمدزب ڈکوارٹرزیہ یج یآئ یڈ ںیم اجالس
 ۔یافسران نے شرکت ک گریاور د زیج یسندھ کے اے آئ شنفائنانس،الجسٹکسیڈمن،آپریئر،ایلفیو

 

 یک شنزیکونسلز اور پولنگ اسٹ نیونیقائم  ںیکہ سندھ کے تمام اضالع م ںید اتیسندھ نے ہدا یج یآئ
از سر نو  ںیم وںیحساس، حساس اور نارمل درجہ بند یپر انتہائ ادیبن یک سزیکو باقاعدہ کرائم انال التیتفص
اقدامات جلد سے  یضرور دیمذکرکے برائے مالحظہ و  اریمنصوبہ ت یمعمول ریکا غ یورٹیکیس کرید بیترت

 ینیقیحفاظت کو ہر سطح پر  یجان ومال ک یک وںیانتخابات کے موقع پر شہر یاتیجائے۔تاکہ بلد ایجلد ارسال ک
 جاسکے۔ ایبنا

 

سندھ اور قانون نافذ  نجرزیانتخابات کے پالن کے حوالے سے پاکستان ر یاتیبلد ںید اتینے ہدا انہوں
 ایبنا ینیقی یکو بھ تیشمول یانک ںیعمل م یو مشاورت زیاداروں مستقل روابط اور جملہ تجاو گرید والےیکرن

 جائے۔

 

تمام مراحل  گریپالن کو د یورٹیکیس ارکردہیت ئےیانتخابات کے پہلے مرحلے کے ل یاتیکا کہنا تھا کہ بلد ان
 دیکے جملہ اقدامات کو مذ یورٹیکیجائے تاکہ س ایمنظم اور مربوط روابط کے تحت قابل عمل بنا یبھ ئےیکے ل

 جاسکے۔ ایسخت اور فول پروف بنا

 

 دوارانیجانب سے ام یآف پاکستان ک شنیکم کشنیانتخابات کے دوران ال یاتیکہا کہ بلد دیسندھ نے مذ یج یآئ
ترام کے اور اح یپاسدار یکردہ ضابطہ اخالق اور وضع کردہ اصولوں ک یجار ئےیاور رائےدہندگان کے ل

 جائے۔ ایبنا ینیقیجملہ امور واقدامات کو  ئےیل

 

ہر  سیپر عمل درآمد کے ضمن پول 144انتخابات کے موقع پر عائد کردہ دفعہ  یاتیکہ بلد ںید اتینے ہدا انہوں
کا کام عوام کے جان ومال  سیسے کام لے۔پول یجانبدار ای تیرورعا یکہ وہ کس یمجاز نہ ہوگ یگز اس امر ک

کرانا  یاور اقدامات پر عمل درآمد بھ یحکمت عمل یگئ یبنانا بلکہ د ینیقیکے تحفظ کو نا صرف ہر سطح پر 
 ہے۔

 

افسران  گریاور د زیج ی، فائنانس،الجسٹکس سندھ کے اے آئ شنیڈمن،آپریئر،ایلفیو بلشمنٹ،یاسٹ ںیاجالس م
 ۔ینے شرکت ک

 ؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔؛۔


