
 

 

( ٹریننگ کالج میں ٹرینیز ہاسٹل کا  NH&MPشیل پاکستان نے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس ) 

 ا یکر دافتتاح 

 

  فیکے چ ٹڈیپاکستان لم لیاور ش محبوب اسلم سیانسپکٹر جنرل موٹروے پول یڈپٹ : 2022، 17کراچی، پاکستان، مئی

 ینیسو  ٹر ںیکالج م ننگی ٹر  سیموٹروے پول نڈیا زیو  یہائ شنلیننے   یقیوقار صد کٹر ی ڈائر جنگیاور من  کٹویگزیا

 تیترب یحضرات ک ورزیڈرائ ںیسہولت یآرام اور رہائش یعاریم ی  ۔ اعلایگنجائش والے  ہاسٹل کا افتتاح ک یورزکیڈرائ

فنڈنگ  یاپن ینگران یمحبوب اسلم ک یج  یآئ یکالج ڈ ننگیپاکستان نے  کمانڈنٹ ٹر لیش یگ ںیاثرات مرتب کرمثبت پر

 ہے۔ ایک ریسے تعم 

 

پاکستان  لیشاہ، ش مینس  ننگیاو ٹر یپ یخان، س موریکمانڈنٹ ت  یمحبوب اسلم، ڈپٹ یج یآئ یکالج ڈ ننگیٹر  سیکمانڈنٹ پول

دو  ںیم چزیب 212سہولت نے  یتیترب ں،یموجود تھے۔پچھلے بارہ سالوں م یکے افسران بھ  سیاور موٹروے پول  شلزیآف

  لیکہا  ش نےمحبوب اسلم   سیانسپکٹر جنرل موٹروے پول یڈپٹ ہے۔ ید تیکو ترب ورزیپاکستان ڈرائ لیہزار سے زائد ش

 تی۔تر ب  ایکردار ادا ک یدیکل ںیم  ریتعم یک اتیسہول یکے  نئ ورزیڈرائ ںیکالج م ننگیٹر  سیپاکستان نے موٹروے پول

 ںیکالج م ننگیہونے واال  ہاسٹل ٹر ریتعم ای۔ نیاشد ضرورت تھ یرہائش ک یاضاف ےیکے ل ورزیحاصل کرنے والے ڈرائ

حاصل  تیکالج سے ترب ننگیٹر  سیمعاون ثابت ہوگا۔موٹروے پول ںیہونے م دیسے مستف  تی ترب نیتر دیکو جد ورزیڈرائ

انسپکٹر جنرل محبوب   یڈپٹگے۔  ںیاہم کردار ادا کر ںیم یترق یاور پاکستان ک کیپ ی،سیفٹ یروڈس ورزیکرنے والے ڈرائ

  ۔ںیشکرگزار ہ ںیکے ساتھ تعاون کرنے م سی کا  موٹروے پول نپاکستا لینے کہا کہ ش اسلم

 

کے ساتھ   NHMP لینے کہا،''ش یقیوقار صد کٹریڈائر جنگیاور من کٹوی گزیا فیکے چ ٹڈی پاکستان لم لیش ں،یم  بیتقر

بات  یاعزاز اور فخر ک نا  یقیحفاظت پر مثبت اثرات ڈالے گا،  یشاہراہوں ک یکا حصہ بننا جو ہمار کٹیپراج سےیا کیا

ہے۔   یرکھت تیثیح یک یہڈ یک  ڑھیر ںیصنعت م یک لیت ںیم  ستاننقل و حمل پاک یکاربن ک  ڈرویہائ عےیہے۔ سڑک کے ذر

حکام  یپاکستان مقام لیش ےیہے، جس کے ل یکو بہتر بنانا ضررور اریصنعت کے مع ےی کے تحفظ کے ل شنیٹرانسپورٹ 

  لیش ےیکے ل تیترب یحضرات ک ورزیڈرائ سیموٹروے پول نڈیا زیو یہائ شنلیرکھے ہوئے ہے۔ ن یکے ساتھ کام جار

 سراہا۔ یکاوشوں کو بھ یمحبوب اسلم ک یج  یآئ یکالج ڈ ننگیپارٹنر ہے۔انہوں نے کمانڈنٹ ٹر   ٹجکیکا اسٹر ٹڈی لم اکستانپ

 

 تیترب یک ورزیڈرائ ںیکالج م  ننگی پاکستان نے ٹر لیمحبوب اسلم نے کہا کہ ش یج یآئ یکالج ڈ ننگیٹر  سیپول کمانڈنٹ

 یدیاپنا کل ںیم یفٹیوہ روڈ س ںیپاکستان کے شکرگزار ہ لیہے اور ہم ش  یسے آراستہ عمارت بنائ اتیسہول دیجد ےیکے ل

کالج  کے  ننگیسے منظور شدہ ہے۔ٹر لیکرتا ہے جو ش شیکورسز پ  ونگیڈرائ  یادارہ دفاع ہی ںیکردار ادا کر رہے ہ

کالج  ننگی ٹر  سیرہائش کا انتظام ہوتا ہے۔ موٹروے پول یک وروںی پروگرام مکمل ہونے  تک ڈرائ ننگیٹر ںیہاسٹل م ینیٹر

الئٹ ٹرانسپورٹ   ئےکورسز برا ونگیڈرائ ویفنسیڈ کٹویگزی کورسز، ا ونگیڈرائ ڈوانسیکورسز، ا  ونگیڈرائ یادیبن   ںیم

پائپ الئن کے   ڈیگر یکورسز۔ ملٹ ونگیڈرائ یالر نکیور آئل ٹ کلزی ,پبلک سروس وہکلزیٹرانسپورٹ وہ  یویہ  کلزی وہ

سے بڑھ کرپندرہ سو ماہانہ   زین یپانچ سو ٹر تیصالح یکے ساتھ اس ادارے ک یلیتبد یارض ک ینی زم ںیم  کےی ماچ عےیذر

 ۔ یہو جائے گ
 

 


