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 یوفد کے ساتھ آئ یرکن 13 یچائنا قونصل جنرل ک
 ۔سندھ سے مالقات یج

 ؛۔2022جون 30کراچی
سندھ  یج یوفد کے ساتھ آئ یرکن 13( نے انیجیب ی)ل Li Bijian  قونصل جنرل چائنا

کے  یدلچسپ یاور باہم یمالقات ک ںیم یآفس کراچ سیٹرل پولیسے سن منیم یغالم نب
روٹ سے وابستہ  کیپ یکٹس،سیپروج یاتیمختلف ترق یجار ںیصوبہ سندھ م تیامور سم

 ۔ایک الیتبادلہ خ یلیاقدامات پر تفص یکے حفاظت فاسٹا گریاور د نیماہر،باشندگان  زیچائن

 

۔انہوں ایادا ک ہیآمد پر انکا شکر سیٹرل پولیسن یسندھ نے قونصل جنرل چائنا ک یج یآئ
صورتحال پر مکمل کنٹرول اور عوام کے جان ومال  یامن وامان ک سینے کہا کہ سندھ پول

 یورٹیکیناصرف ہمہ وقت مستعد اور الرٹ ہے بلکہ س ںیم وںیذمہ دار یسیکے تحفظ ج
ً مشاورت اور تجاو ںیاور الئحہ عمل م یحکمت عمل ً فوقتا فوکس  یکے عمل پر بھ زیوقتا

پالن کو ہر لحاظ سے ٹھوس اور  یورٹیکیس سیرکھے ہوئے ہے جسکا مقصد پول
 بنانا ہے۔   یرمعمولیغ

 

پر  سیدہشت گردانہ حملے کے ک یورسٹیونی ینے وفد کو کراچ یڈ یٹ یس یج یآئ شنلیڈیا
 کیپ ی/سوی یپ سیا یج یآئ یجبکہ ڈ ایرفت سے آگاہ ک شیپ یاور ابتک ک ید فنگیبر

 یآگاہ یلیتفص یکے جملہ امورسے بھ یورٹیکیپر س یراہدار ینے چائنا پاکستان اقتصاد
 ۔ید

 

اقدامات پر  یکے مجموع یورٹیکیس یجار ںیموقع پر قونصل جنرل چائنا نے صوبے م اس
ادا کرتے ہوئے کہا کہ حکومت چائنا  ہیکا شکر سیجانب سے سندھ پول یحکومت چائنا ک

 ۔گایرہ یکے ساتھ تعاون جار سیکا سندھ پول

 

 یج یآئ یڈکوارٹرزسندھ،ڈیہ یج یآئ ی،ڈیڈ یٹ یس یج یآئ شنلیڈیکے موقع پر ا مالقات
فارنرز  یپ سیاے،ا یآئ یس یج یآئ ی،ڈیٹ یآئ یج یآئ یک،ڈیپ ی/سوی یپ سیا

او  یپ یس ڈمنیا یج یسندھ اور اے آئ شنزیآپر یج یکے عالوہ اے آئ لیس یورٹیکیس
 موجود تھے۔ یکے افسران بھ یڈ یٹ یاورس
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