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 عےی( کے ذرBISPانکم سپورٹ پروگرام ) ریبے نظ ںیم لوںیتحص 111اضالع اور  22سندھ کے 
 کا آغاز ہوچکا ہے۔ میگرانٹس تقس یخصوص ےیکے ل نیخوات یسے متاثرہ عالقوں ک البیس
 

 سیا یآئ یقائم ب ںیہے کہ سندھ کے تمام اضالع م یک تیسندھ نے ہدا یپ یج یآئ ںیتناظر م اس
کے  یوصول یرقوم ک یدتاکہ امدا ںیجائ ئےیاقدامات ک یمعمول ریکے غ یورٹیکیمراکز پر س یپ
سے محفوظ رکھا  ایماف جنٹیا جرائم پیشہ/کو  نیمستحق اور سادہ لوح خوات یوالیآن ئےیل

 یخصوص یاہلکاروں کو بھ سیپول نیخوات ئےیکہا کہ اس مقصد کے ل دیزنے م انہوںجاسکے۔ 
ان  ںیکم ہ ںیقوت م یاہلکار افراد سیپول نیخوات ںیاورجن اضالع م ںیجائ یک ضیتفو اںیذمہ دار

 جائے۔ ایک ناتیورکرز کو تع لتھیہ یڈیکے تعاون سے ل ہیانتظام یضلع ںیاضالع م
 

سے  نیمستحق خوات ںیرقوم کے حصول م یکہ امداد ںیہ یک یجار اتیکو ہدا سینے پول انہوں
 یوالوں کے خالف سخت قانون انےیسے رقم ہتھ دھوکہ دہی/یجعلساز ای والوںیوصول کرن شنیکم

 یآرز درج ک یآئ فیباقاعدہ گرفتار کرکے انکے خالف ا ںیجائے اور انھ ایبنا ینیقیکو  یکاروائ
 ۔ ںیجائ

  

سے متاثرہ  البینے س سیسندھ کے واضح احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے پول یج یآئ
سے   نیخوات یوالیرقوم حاصل کرن یسپورٹ پروگرام کے تحت  امداد رانکمینظیب ںیعالقوں م
 سیملزمان کو پول 140سے  ںینامزد ملزمان م 202ملوث  ںیم یوصول شنیاور کم انےیرقوم ہتھ

 ۔ںیہ ئےیدرج کرل سزیک 93 قاعدہنے گرفتار کرکے با
 

 29سے  ںیم 64آرز کے تحت نامزد  یآئ فیا 22نے  سیپول درآبادیکے مطابق ح التیتفص
آباد  رینظیدبیملزمان،شہ 33آرز کے تحت نامزد  یآئ فیا 19نے  سیپول رپورخاصیملزمان، م

 54کے تحت  سزیک 24نے  سیملزمان، سکھر پول24سے  ںیم 30نامزد  ںیم سزیک 19نے  سیپول
نامزد  21آرز کے تحت  یآئ فیا 09نے  سیملزمان جبکہ الڑکانہ پول 40سے  ںینامزد مالزمان م

 ہے۔ ایکا آغازکرد شیملزمان کو گرفتار کرکے تفت 14سے  ںیملزمان م
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Sr. ZONE/ RANGE
Number of FIRs 

Registered 

Number of accused 

nominated 

Number of accused 

arrested 

1 HYDERABAD 22 64 29

2 MIRPURKHAS 19 33 33

3 S. BENAZIRABAD 19 30 24

4 SUKKUR 24 54 40

5 LARKANA 9 21 14

93 202 140G R A N D   T O T A L 

S U M M A R Y

Cases Registered on account of cheating on Distribution of funds to flood Efectees

DATED: 26-08-2022 to 31-08-2022


