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 پبلک مقامات پر سیکیورٹی کے مجموعی اقدامات کو غیر معمولی بنایا جائے آئی جی سندھ

 :کراچی یکم مئی 

آئی جی پی سندھ اے ڈی خواجہ نے پولیس کو ہدایات جاری کی ہیں کہ لیبر ڈے اور عام تعطیل کو 
پیش نظر رکھتے ہنوئے صوبائی سطح پر تمام پبلک مقامات سمیت لیبر ڈے کی مناسبت سے ممکنہ 

تقاریب کے مقامات پر عوام کی جان و مال کی حفاظت کے جملہ اقدامات کو غیر معمولی بنایا جائے ۔ 

ترجمان سندھ پولیس کے دفتر سے جاری ایک اعالمیئے کے مطابق آئی جی سندھ نے کہا ہیکہ تمام 
پبلک مقامات بشمول تفریحی پارکس ، ساحل سمندر ، چڑیا گھر ، شاپنگ سینٹرز ، مارکیٹوں ، فاسٹ 

فوڈ چینز ، ہنوٹلز وغیرہ کے عالوہ اہم سرکاری نیم سرکاری دفاتر ، عمارتوں ، حساس تنصیبات سمیت 
تمام مساجد ، امام بارگاہنوں ،اور اقلیتی برادری کے مذہبی مقامات پر تمام تر حفاظتی اقدامات کو 

پولیس کنٹی جینسی پالن پر عمل درآمد کے تحت یقینی بنایا جائے ۔ 

انہوں تمام ڈی آئی جیز کو ہدایات جاری کیں کہ متعلقہ ایس ایس پیز کو سیکیورٹی کے مجموعی امور 
کی نگرانی کا پابند کرنے سمیت ایس ڈی پی اوز ، ایس ایچ اوز کو عالقوں میں رینڈم اسنیپ چیکنگ ، 

پیٹرولنگ ، پکٹنگ ، ایڈوانس انٹیلی جینس کلیکشن و دیگر اقدامات کو بھی مذید مُوثر اور مربوط 
بنانیکے لیئے بھی باالخصوص پابند کیا جائے ۔ 

آئی جی سندھ نے مذید کہا کہ پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ جیسے بنیادی فرائض انتہائی 
محنت ، لگن ، جانفشانی اور پیشہ ورانہ تقاضوں کے عین مطابق انجام دیں اور عوام کو پرامن و 

پرسکون ماحول کی فراہمی کو یقینی بنائیں ۔ 
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انسداد جرائم جیسے اقدامات میں زخمی ہنوجانیوالے پولیس افسران و جوانوں کے / دوران فرائض 
آئی جی سندھ: عالج معالجے کے لیئے معروف نجی اسپتالوں سے مفاہمتی یاداشت ترتیب دی جائیں   

 :30کراچی اپریل 

آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کی ذیر صدارت اجالس میں پولیس ویلفیئر اقدامات کا جائزہ لیا گیا ۔ اس 
موقع پر اے آئی جی ویلفیئر سندھ عبدالسالم شیخ نے پولیس مالزمین اور شہدائے سندھ پولیس کے 

ورثا ُ ، بچوں کی فالح و بہبود و دیگر اقدامات پر مختلف حوالوں سے اجالس کو تفصیلی طور پر آگاہ 
کیا ۔ 

سینٹرل پولیس آفس کراچی میں منعقدہ مذکورہ اجالس میں ڈی آئی جی فائنانس سلطان علی خواجہ ، ڈی 
آئی جی ہیڈکوارٹرز ذوالفنقار الڑک ،ڈی آئی جی ٹریننگ سندھ اقبال دارا ، اے آئی جی ایڈمن سی پی او 

و دیگر سینئر پولیس افسران نے شرکت کی ۔ 

آئی جی سندھ نے معروف نجی اسپتالوں سے مفاہمتی یاداشت ترتیب دینے کے لیئے اے آئی ویلفیئر 
سندھ کو فوکل پرسن نامزد کرتے ہنوئے کہا کہ اس اقدام کا مقصد انسداد جرائم کے دوران زخمی 

پولیس افسران و جوانوں کو طبی امداد کی فراہمی جیسے اقدامات میں مذید بہتری النا اور جلد سے جلد 
انہیں بہترین اور جدید طبی سہولتوں کی بدولت صحت مند زندگی بحال کرنا ہے 

انہوں نے ہدایات دیں کہ شہدائے پولیس اور دوران ڈیوٹی انتقال کر جانیوالے پولیس مالزمین کے 
ورثا ُ میں امدادی رقوم و دیگر مروجہ مراعات کے کیسسز ترجیحی بنیادوں پر نا صرف نمٹائے جائیں 
بلکہ اس حوالے سے درکار تمام قانونی و ضروری امور کی تکمیل کے عمل کو مذید آسان بنایا جائے 

۔ 

انہوں نے کہا کہ پولیس مالزمین کے بچوں کی تعلیم ، ذہین بچوں کو اسکالر شپ جیسے اقدامات 
سمیت ، شادی بیاہ اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی جیسے اقدامات کو مذید بہتر اور مُوثر بنایا 
جائے ۔انہوں نے ہدایات دیں کہ پولیس کے ریٹائر ہنوجانیوالے مالزمین کو گریجوئٹی ، جی پی فنڈ ، 
انشورنس کی رقم ، و دیگر مراعات سمیت پینشن کی فراہمی جیسے درکار ضروری دستاویزی امور 
جلد تکمیل کو پنچائے جائیں انہوں نے مذید کہا کہ مذکورہ امور کی انجام دہی میں تاخیری حربے یا 

پس وپیش ہر ناقابل برداشت ہنوگا 

آئی جی سندھ نے ڈی آئی جی فائنانس اور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز کو ہدایات دیں کہ ڈرائیونگ 
الئسنس کی فیس وغیرہ کی مد میں وصول کی جانیوالی رقوم اور انکی ادائیگیوں کو بنک کے ذریعے 
کرنے کے لیئے تمام تر اقدامات کیئے جائیں اور اس ضمن میں ایک علیحدہ سے اکاُونٹ کھوال جائے 

۔انہوں نے مذید کہا کہ اس حوالے سے قابل عمل امور پر مشتمل جملہ سفارشات تیار کرکے فوری 
طور پر ارسال کی جائیں ۔ 

انہوں نے کہا کہ پولیس ویلفیئر برانچ کو درکار افرادی قوت کی فراہمی کے ہر ممکن اقدامات کیئے 
جائیں تاکہ ویلفئر برانچ کے محکمانہ امور کو مذید مُوثر بنایا جاسکے ۔ 

 


