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 شنیا یسوسیسندھ سے کرائم رپورٹرز ا یج یآئ
 مالقات۔ یکے وفد ک

 -:2022جون 15یکراچ

 یسوسیکرائم رپورٹرز ا ںیم یآفس کراچ سیپول نٹرلیسے س منیم یسندھ غالم نب یج یآئ
 ۔یوممبران پر مشتمل وفد نے مالقات ک دارانی( کے عہدCRA)شنیا

 

 یک یدیطحٰہ عب یٹریکریآر اے کے وفد نے صدر راؤ عمران اور جنرل س یسندھ سے س یج یآئ
 ضانیف ل،یمحمدکامران جل ،یلودھ سلمان د،یعامر مج ںیممبران مگریجبکہ د یمالقات ک ںیم یسربراہ

 شامل تھے۔ ونسی اضیاور ف یشیسراج،سالک شاہ،خرم گلزار،اکرم قر س،مونسیجل

 

مسائل و مشکالت  شیکے دوران درپ یگیادائ یفرائض ک یصحافت ںیم لڈیسندھ کو ف یج ینے آئ وفد
اور  زیتجاو یپر مشتمل اپن یروک تھام کے ضمن موثر اور مربوط حکمت عمل یجرائم ک تیسم

رابطوں کے فقدان پر گفتگو کے  نیکے ماب سیاور پول ایڈیبرآں وفد نے م دی۔مزںیک شیسفارشات پ
 سیسے متعلق پول گریود شنیگ یاور انوسٹ ن،یمختلف عنوانات بشمول فارنزک،کرائم س ساتھساتھ 
 ۔یک شیپ یبھ زیتجو یکے باہم اشتراک سے ورکشاپ کے انعقاد ک ایڈیاور م

 

 سیپول یبھ ایڈیم یہوگ حیکوشش اور ترج یریپر کام کرنا م رٹیکہ م ایسندھ نے وفد کو بتا یج یآئ
 ریغ ںیرپورٹنگ م یمعامالت ک گریکرائم و د ایواقعہ  یبھ یرہتے ہوئے کس ںیکے ساتھ باہم روابط م

 نیکے ماب ایڈیماور  سیکہا کہ پول دی۔انہوں نے مذںیکا حصہ بنائ حاتیتمام ترترج یکو اپن یجانبدار
اور  زیورکشاپ کے انعقاد اور اسکے مقام کے حوالے سے تجاو ئےیل کےیکو ختم کرن جیممکنہ خل

 ۔ںیجائ یاقدامات جلد سے جلد دفتر ہٰذا ارسال ک یضرور دیسفارشات برائے مالحظہ و مذ

 

فوکل پرسنز  ئےیکے مؤقف کو جاننے کے ل سیواقعات پر متعلقہ پول گرید ایجانب سے کرائم  یک وفد
کو رہنما  زیپ سیا سیاور ا زیج یآئ یسندھ نے کہا کہ تمام ڈ یج یاستفسار پر آئ کےیجان ئےیمقرر ک

نامزد  پرسنز طور پر فوکل یفور ئےیسے تعاون اور معاونت کے ل ایڈیکہ م ینگیجائ یک یجار اتیہدا
 ۔ںیجائ یک ئریش یسے بھ ایڈیم التیتفص یاور انک ںیجائ ئےیک
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