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وفد نے  یرکن 46کے (SMCکورس ) نجمنٹیم نئریس
 ۔ایاو کا دورہ ک یپ یس

 

 ؛۔2022یکم ستمبر کراچی
 

 یآفس کراچ سیپول نٹرلیوفد نے س یرکن 46تیترب ریکے ذ جیب ںیو 31کورس کے نجمنٹیئرمیسن
 یک وبیا ی( ڈاکٹر لبن  NIM) نجمنٹیآف م وٹیٹیانسٹ شنلین یج یااورڈیدورہ ک یکا خصوص

صورتحال،عوام  یاور امن وامان ک یسے مالقات ک منیم یسندھ غالم نب یج یآئ ںیم یسربراہ
 یسٹیو انو شنلیآپر یک سیپول تیاقدامات سم یاثرات،انسداد دہشت گرد سکےا سنگیدوست پول

 زیحاصل معلومات اور تجاو ریامور پر س سےیبہتر اور مؤثر بنانے ج دیکو مذ وںیذمہ دار شنیگ
 ۔ ایگ ایک ئریکو ش

 

کے مختلف شعبہ  سیاور سندھ پول ایک شیپ ہیسندھ نے استقبال ڈکوارٹرزیہ یج یآئ یڈ ںیاذ قبل
 ۔ایسے شرکاء کو آگاہ ک التیتفص یکے جملہ امور و اقدامات ک ونٹسیجات/

 

سطح پر اقدامات  یتھانہ جات ک ئےیکے ل سنگیکہ عوام دوست پول ایسندھ نے وفد کو بتا یج یآئ
 یک مروںیسرفہرست ہے ان ک بیتنص یک مروںیک یو یٹ یس یس ںیجن م ںیجارہے ہ ئےیک

کے اندراج  اتیشکا یکے برتاؤ/سلوک اور انک سیسے پول نیسائل والےیآن ںیبدولت تھانہ جات م
۔انہوں نے کہا کہ جرائم کے ہر ممکن یممکن ہوسکے گ ینگاہ و نگران یکڑ پرمعامالت  سےیج

غور  ریذ یاور اسکا آغاز بھ کٹیپروج یسٹ فیحکومت سندھ کے تحت س ئےیسدباب کے ل
 ینیقی یکو بھ وںیناتیتع یافسران ک سیشہرت کے حامل پول یاہم پوسٹس پر اچھ ںیہے۔عالوہ اذ

 جارہا ہے۔ ایبنا
 

فرائض  شنیگ یسٹیاور انو شنلیکے آپر سیکہ پول ایبتا دیسندھ نے وفد کے شرکاء کو مذ یج یآئ
نصاب کو  ننگیٹر ںیجن م ںیجارہے ہ ئےیتمام تر اقدامات ک ئےیل کےیبہتر اور مؤثر بنان دیکو مذ
 شلیمختلف/اسپ ئےیافسران اور جوانوں کے ل سیدور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا،پول دیجد
 یفراہم یک تیسے ترب یکنالوجیٹ شنیانفارم نڈیکو متعارف کرانا،اسکول آف فائنانس ا سزکور
 ۔ںیقابل ذکر ہ رہیوغ

 

۔ ایگ ایکا تبادلہ ک لڈزیش یادگاری نی( کے مابNIMSاور نمز ) سیکے اختتام پر سندھ پول مالقات
کورس کے شرکاء سے مالقات اور  نجمنٹیم نئریعبدہللا چاچڑ نے س صلیف یپ سیا سیا بعداذاں

 ۔ ایادا ک ہیکا شکر سیپر سندھ پول ئرنگیش یاسکے تحت معلومات وتجربات ک
 

افسران  نئریتمام س گرید ناتیتع ںیاو م یپ یس تیسندھ سم ڈکوارٹرزیہ یج یآئ یموقع پر ڈ اس
 موجود تھے۔ یبھ
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