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کراچی ( اسٹاف رپورٹر)سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کے سیلف سیکورٹی سسٹم مینپولیس مددگار 15سروس کی

سہولت جلد فراہم کر دی جائے گی۔یہ اعالن امیر احمد شیخ، ایڈیشنل آئی جی پولیس کراچی رینج نے ایسوسی ایشن کے

دوره اور سائٹ سیلف سکیورٹی سسٹم کی نئی عمارت کے افتتاح کے بعد صنعتکاروں سے خطاب میں کیا۔ انہوں نے

اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔ انھوں نے جاوید بلوانی

صدر سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کو اپنے عزائم کو عملی شکل دینے پر سراہا اور بزنس و انڈسٹرئیل کمیونٹی

کیلئے ان کی خدمات تعریف کی۔ انھوں نے کہا کہ سائٹ سیلف سیکورٹی سسٹم ایک رول ماڈل ہے جسے دیگرانڈسٹریل

ایسوسی ایشنز کو پیروی کرتے ہوئے اپنے ایریا میں قائم کرنا چاہیئے۔سابق چیئرمین زبیرموتی واال کی تجویز پر انھوں

نے سیل کیلئے سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کی سہولت کی جلد دستیابی کا یقین دالیا۔ انھوں نے سائٹ سیلف سکیورٹی

سسٹم آفس کے ساتھ الئژن کیلئے فوکل پرسن نامزد کرنے کا بھی اعالن کیا۔انھوں نے بتایا کہ وزیر اعلی سندھ نے

وعده کیا ہے کہ کراچی کو محفوظ شہر بنانے کی خاطر شہر بھر میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب و جدید

مانیٹرنگ سسٹم کے قیام کیلئے فنڈز مختص کریں گے ۔ عالوه ازیں 2ہزار پولیس عملہ پر مشتمل موبائل موٹر

سائیکل اسکواڈ بھی بنایا جائے گا جو پورے شہر میں پٹرولنگ کرے گا۔قبل ازیں جاوید بلوانی ، صدر سائٹ ایسوسی

ایشن آف انڈسٹری نے دیگر عہدیداران اور معروف صنعتکاروں کے ہمراه ڈاکٹر امیر احمد شیخ، ایڈیشنل آئی پولیس

سندھ کراچی کا سائٹ ایسوسی ایشن آمد پر استقبال کیا۔ امیر احمد شیخ نے سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کے سیلف

سیکورٹی سسٹم کا افتتاح فیتہ کاٹ کر کیا جس کے بعدانھیں نئی عمارت کا دوره کروایا گیا۔ اپنے استقبالیہ خطاب میں

جاوید بلوانی نے کہا کہ کراچی میں امن کو امان کی صورتحال میں مزید بہتری کیلئے ان سے بہت توقعات وابستہ ہیں۔
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