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 سندھ کا بڑا اقدام۔ یج یآئ
 کلزیلفٹر وہ یویہ نیت ئےیشاہراہوں کے ل گریدیزاورو یانڈس ہائنیشنل ،

 ۔ںیگئ یدیکے ڈسپوزل پر د سیپول
 یقوت بھ یپر مشتمل افراداہلکاروں  200کے سیپول فکیٹر

 ۔ہے یگئ یفراہم کرد

 یسندھ سے آل پاکستان ٹرانسپورٹ االئنس کے وفد ک یج یآئ
 مالقات۔

 

 ؛۔2022یکم ستمبر کراچی
 

 دارانیآل پاکستان ٹرانسپورٹ االئنس کے عہد ںیم یآفس کراچ سینٹرل پولیسے س منیم یسندھ غالم نب یج یآئ
کے  وںیگاڑ ریرئیگڈز ک گریامداد و د یزدگان ک البیاور س یوفد نے مالقات ک یکنر   08و ممبران پرمشتمل 

 ںیاور اس ضمن م یگفتگو ک  یلیاقدامات پر تفص سےیصوبوں تک سفر کو محفوظ بنانے ج گریصوبہ سندھ و د
 ۔ایمسائل و مشکالت سے آگاہ ک گرید شیدرپ

 

کو رواں دواں رکھنے  فکیشاہ کے مختلف مقامات پر ٹر روز،نوابیکہ نوشہروف ایسندھ نے وفد کو بتا یج یآئ
نیشنل،انڈس ہائی ویز و دیگر شاہراوں پر ہے جبکہ  یگئ یدید یپر مشتمل نفر ٹریفک اہلکاروں 200 ئےیکے ل

 سی/تھانہ پولفکیٹر ئےیل کےیطور پر ہٹان یکو سڑکوں سے فور کلزیوہ یویہ /پھنس جانیوالی  اچانک خراب
 ۔ںیہ یجا چک ید یبھ کلزیلفٹر وہ یویعدد ہ نیپر ت پوزلکے ڈس

 

جگہ جگہ  ںیجو سڑک یکہ نوشہرو اور نواب شاہ ک ںیک یجار اتیکو ہدا سیسندھ نے اس موقع پر پول یج یآئ
 ایال ںیالفور درست حالت م یف ںیانھ ںیکاوٹ کا سبب ہر   ںیم یروان یک فکیٹر ایجام  فکیسے ٹر وجہیگڑھوں ک

 سے بھرا جائے۔ رہیوغ تیاور ر یمٹ شیجائے اور گڑھوں کو کر
 

 فیمدد اور تعاون کے حوالے سے وفد کے جذبے کو سراہا اور تعر یک نیمتاثر البیسندھ نے س یج یآئ
/ٹرکس/ لوڈنگ وںیپر مامور گاڑ لیترس یک اءیاش یامداد ئےیکے ل نیمتاثر البیکہ س ای۔انہوں نے وفد کو بتایک
جارہا ہے بلکہ  ایبنا ینیقیکو  یورٹیکیتمام حدود/سڑکوں/شاہراہوں پر س ینا صرف صوبہ سندھ ک یک کلزیوہ

 گرید ںینقل وحمل کے سلسلے م یسامان ک گریو د ہیضرور ائےیاش یروز مرہ استعمال ک اجناس، یزرع
اور اس  ںیہ جارہے  ئےیممکن اقدامات کہر کےیکے سفر کو محفوظ بنان کلزیتمام وہ یسیا یوالیصوبوں کو جان

 ۔ںیہ یجاچک یک یجار یبھ اتیکو باقاعدہ ہدا زیپ سیا سیو ا زیج یآئ یسندھ کے تمام ڈ ںیضمن م
 

 سیبابت پول یکے مسائل و مشکالت کے حل ک یامور اور ٹرانسپورٹ برادر یکے مجموع یورٹیکینے س وفد
یا اور اپنی جانب سے ہر ممکن تعاون کی ادا ک ہیسندھ کا شکر یج یاور آئ ایکا اظہار ک نانیاقدامات پر اپنے اطم
 یقین دہانی کرائی۔

 

افسران  نئریس گرید ناتیتع ںیاو م یپ یو س ،ڈی آئی جی ٹریفک کراچیڈکوارٹرزسندھیہ یج یآئ یڈ ںیم مالقات
 موجود تھے۔ یبھ
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