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 ۔جائے ایک اریپالن ت ینسیج یکنٹ2022سال  ی  داالضحیع

 ینسیج یاقدامات کوکنٹ سےیسے عمل درآمدج یضابطہ اخالق پر سخت
 سندھ یج یآئ  ۔جائے ایپالن کا حصہ بنا

 ؛۔2022جون 26کراچی
کے حوالے سے  یکہا ہے کہ چرم قربان ںیم اتیرہنما ہدا یکوجار سینے پول منیم یسندھ غالم نب یج یآئ

 کیتمام اسٹ ںیضمن م کےیبنان رجانبداریکے جملہ اقدامات کو غ یورٹیکیضابطہ اخالق پرعمل درآمد اور س
پالن  ینسیج یکنٹ 2022الس ی  داالضحی/زونز/اضالع کے لحاظ سےعنجیوئے رہ تےیل ںیولڈرز کواعتماد مہ

 ایبنا ینیقیتاکہ عوام کے جان ومال کے تحفظ کو اجائےیمالحظہ ارسال ک ارکرکےبرائےیپر ت ادوںیبن یحیترج
 جاسکے. 

 

ولڈرز ہ کیاسٹ گریود رہی,مدارس وغموںیتنظاداروں/ یو سماج ینے کہا کہ تمام رجسٹرڈفالح انہوں
ساتھ ساتھ چرم  کےیضابطہ اخالق کے مندرجات/شرائط کا پابندبنان یجانب سے جار یکوحکومت سندھ ک

 زاتیدستاو یگرضروریاجازت ناموں اور د یریتحر یکے حوالے سے جار یکواکٹھا کرنے اور منتقل یقربان
 جائے.  ایپالن کا حصہ بنا ینسیج یکے عمل کو کنٹ نیچھان ب یک

 

 نڈیکمانڈ ا یقائم مرکز ںیآفس م سیپول نٹرلیپالن کے تحت س یورٹیکیس یداالضح  یسندھ نے کہا کہ ع یج یآئ
ّ جار نٹریکنٹرول س ّ فوقتا تاکہ  ںیجائ ئےیہرسطح پراقدامات ک ےیاحکامات پرعمل درآمد کےل یسے وقتا

گھناؤنے عزائم کے بروقت  کنہممکاپتہ لگا کر وںیمشتبہ سرگرمبدولت مشکوک, یک ٹرنگی/مانی/نگرانیکیر
 ںیعالوہ اذجاسکے. ایبنا ینیقیکنٹرول کو  سیامن اور حاالت پرمکمل پول امیجائے تاکہ ق ایسدباب کو ممکن بنا

 یکنٹرول رومزکے باہم سیاور تھانہ جات کے وائرلکنٹرول رومز یقائم زونل،ضلع ںیشہرم ںیاس سلسلے م
 جائے.  ایاور مؤثر بنا ربوطم یانتہائ یاقدامات کو بھ سےیروابط ج

 

فہرستوں  یکھلے مقامات ک گرید دکےی,نمازعوںدگاہیوں,عتمام  مساجد,امام بارگاہ ینے کہا کہ صوبے ک انہوں
کمانڈوز  سیبلکہ پول سیکرکے ناصرف متعلقہ پول میتقس ںیم وںیدرجہ بند ںیجائے اور بعدازاں انہ ایکاجائزہ ل

 چیا سیاورااوز یپ یڈ سیز،ایپ سی,ازیپ سیس ایا ںیمرتب کردہ پالن م.اجائےیبنا ینیقی ی/کوبھوںیناتیتع یک
 جائے. ایاحاطہ ک یلیتفص یکا بھ وںیذمہ دار یاوزک

 

سطح پرسادہ لباس اہلکاروں پرمشتمل  یپالن کے تحت تھانوں ک یورٹیکیسندھ نے کہا کہ س یج یآئ
, وںیمنڈ یشیپر ہجوم پبلک مقامات, مو ,نٹرزیڈپالئمنٹ شاپنگ س یجنک ںیجائ ید لیتشک یبھ ںیمیٹ نسیلیسرو

 جائے. یبنائ مکنم ںیحصوں اور اطراف م یکےمقامات کے اندرون دیمختص کردہ پارکنگ الٹس اورنماز ع
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