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چائنا قونصل جنرل کی  13رکنی وفد کے ساتھ آئی
جی سندھ سے مالقات۔
کراچی30جون 2022؛۔
قونصل جنرل چائنا ( Li Bijianلی بیجیان) نے  13رکنی وفد کے ساتھ آئی جی سندھ
غالم نبی میمن سے سنیٹرل پولیس آفس کراچی میں مالقات کی اور باہمی دلچسپی کے
امور سمیت صوبہ سندھ میں جاری مختلف ترقیاتی پروجیکٹس،سی پیک روٹ سے وابستہ
چائنیز باشندگان ،ماہرین اور دیگر اسٹاف کے حفاظتی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
آئی جی سندھ نے قونصل جنرل چائنا کی سنیٹرل پولیس آمد پر انکا شکریہ ادا کیا۔انہوں
نے کہا کہ سندھ پولیس امن وامان کی صورتحال پر مکمل کنٹرول اور عوام کے جان ومال
کے تحفظ جیسی ذمہ داریوں میں ناصرف ہمہ وقت مستعد اور الرٹ ہے بلکہ سیکیورٹی
حکمت عملی اور الئحہ عمل میں وقتا ً فوقتا ً مشاورت اور تجاویز کے عمل پر بھی فوکس
رکھے ہوئے ہے جسکا مقصد پولیس سیکیورٹی پالن کو ہر لحاظ سے ٹھوس اور
غیرمعمولی بنانا ہے۔
ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے وفد کو کراچی یونیورسٹی دہشت گردانہ حملے کے کیس پر
بریفنگ دی اور ابتک کی پیش رفت سے آگاہ کیا جبکہ ڈی آئی جی ایس پی یو/سی پیک
نے چائنا پاکستان اقتصادی راہداری پر سیکیورٹی کے جملہ امورسے بھی تفصیلی آگاہی
دی۔
اس موقع پر قونصل جنرل چائنا نے صوبے میں جاری سیکیورٹی کے مجموعی اقدامات پر
حکومت چائنا کی جانب سے سندھ پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حکومت چائنا
کا سندھ پولیس کے ساتھ تعاون جاری رہیگا۔
مالقات کے موقع پر ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی،ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرزسندھ،ڈی آئی جی
ایس پی یو/سی پیک،ڈی آئی جی آئی ٹی،ڈی آئی جی سی آئی اے،ایس پی فارنرز
سیکیورٹی سیل کے عالوہ اے آئی جی آپریشنز سندھ اور اے آئی جی ایڈمن سی پی او
اورسی ٹی ڈی کے افسران بھی موجود تھے۔
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