ﭘﺮﯾﺲ ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺠﺎﻧﺐ آﺋﯿﻨﯽ ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﮔﺮوپ
ﮦم ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺮﮐﺎری ﻣﻼزﻣﯿﻦ ﮐﺎ اﯾﮏ ﮔﺮوپ ﮦیں ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ آل انڈﯾﺎ اور ﺳﻦٹرل ﺳﺮوﺳﺰ سے ﮨﮯ ﺟﻦﮦوں نے
ﻣﺮﮐﺰی ﺣﮑﻮﻣﺖ کے ﺳﺎتھ ﺳﺎتھ ﮦﻧﺪوﺳﺘﺎن ﮐﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺎﺳﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮں کے ﺳﺎتھ بھی ﮐﺎم ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔ ﮦم آﺋﯿﻦ
ﮦﻧﺪ ﮐﯽ اﺧﻼﻗﯿﺎت کے ﭘﺎﺑﻨﺪ اﯾﮏ شﮦری ﺛﻘﺎﻓﺖ ﮐﻮ ﻓﺮوغ دﯾﻦے ﮐﯽ ﻟﯽے ﮐﺎم ﮐﺮتے ﮦیں۔ ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﮔﺮوپ ﮦم ﮐﺴﯽ
بھی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ سے واﺑﺴﺖﮦ نﮦیں ﮦیں ﮐﯿﻮں کﮦ ﮦم ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪار اور ﻣﻨﺼﻔﺎنﮦ ﮦونے ﭘﺮ ﭘﺨﺖﮦ ﯾﻘﯿﻦ
رکھتے ﮦیں۔
ﻓﺮوری  2020ﻣﯽں ﺷﻤﺎل ﻣﺸﺮﻗﯽ دﮦﻟﯽ ﻣﯽں ﻓﺴﺎدات ﮐﯽ ﮦوﻟﻨﺎک ﻧﻮﻋﯿﺖ  ،ﺗﺸﺪد ﮐﯽ ﻣﻘﺪار  ،ﺟﺎﻧﻮں کے ﺿﯿﺎع اور
اس کے ﻧﺘﯿﺞے ﻣﯽں ﻓﺮقﮦ وارانﮦ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮐﻮ دﯾﮏھتے ﮦوئے  ،ﮦﻣﯽں یﮦ ﻣﺤﺴﻮس ﮦوا کﮦ ﻣﺎﮦر ادارﮦ ﮐﻮ
ﻓﺴﺎدات سے پﮦلے اس کے درﻣﯿﺎن اور اس کے ﺑﻌﺪ ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﭘﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﺟﺎﻧﭻ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮦئے۔ یﮦ اس ﻟﯽے
بھی اور ﺿﺮوری ﮦو ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮏﮦ دﮦﻟﯽ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﮐﯽ ﻃﺮف سے ﻓﺴﺎدات ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯽں ﺣﺎﻟﯽﮦ دﻧﻮں ﻣﯽں
وﺳﯿﻊ ﭘﯿﻤﺎنے ﭘﺮ ﺗﻨﻘﯿﺪی ﺗﺒﺼﺮے ﭘﯿﺪا ﮦوے ﮦیں۔ لﮦذا ﮦم اس ﻧﺘﯿﺞے ﭘﺮ پﮦﻧﭻے ﮦیں کﮦ ﺳﻮﯾﻠﯿﻦ ﺑﯿﻮروﮐﺮﯾﺴﯽ،
ﭘﻮﻟﯿﺲ اور اﻋﻠﯽ ﻋﺪﻟﯽﮦ ﻣﯽں ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎکھ واﻟﯽ ﮐﻤﯽٹی ﻓﺴﺎدات اور اس کے ﻧﺘﯿﺞے کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﻌﻘﻮل اور
ﻣﻨﺼﻔﺎنﮦ ﺗﻒﮦﯾﻢ کے ﻟﯽے ﻣﻮزوں ﮦوﮔﯽ۔ ﮦم نے اس ﻣﺸﮑﻞ ذمﮦداری ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮنے کے ﻟﯽے درج ذﯾﻞ ﻋﻮاﻣﯽ
:ﺧﺪﻣﺎت کے ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﮦ ٹرﯾﮏ رﯾﮑﺎرڈ اور اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻋﻮاﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎں ﮐﻮ ﻣﺪﻋﻮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
)ﺟﺲٹس ﻣﺪن ﻟﻮﮐﻮر ،ﺳﺎﺑﻖ ﺟﺞ ،ﺳﭙﺮﯾﻢ ﮐﻮرٹ )ﭼﯿﺌﺮ ﭘﺮﺳﻦ
ﺟﺲٹس اے ﭘﯽ ﺷﺎﮦ ،ﺳﺎﺑﻖ ﭼﯿﻒ ﺟﺲٹس ،ﻣﺪراس اور دﮦﻟﯽ ﮦاﺋﯽ ﮐﻮرٹ و ﺳﺎﺑﻖ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ،ﻻ ﮐﻤﯿﺸﻦ
ﺟﺲٹس آر اﯾﺲ ﺳﻮدھی ،ﺳﺎﺑﻖ ﺟﺞ ،دﮦﻟﯽ ﮦاﺋﯽ ﮐﻮرٹ
ﺟﺲٹس اﻧﺠﻨﺎ ﭘﺮﮐﺎش ،ﺳﺎﺑﻖ ﺟﺞ ،پٹنﮦ ﮦاﺋﯽ ﮐﻮرٹ
ﺟﯽ کے ﭘﻠﺌﯽ ،آﺋﯽ اے اﯾﺲ )ریٹاﺋﺮڈ( ،ﺳﺎﺑﻖ ﮦوم ﺳﮑﺮیٹری ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮦﻧﺪ
ﻣﯿﺮان چڈھا ﺑﻮروﻧﮑﺮ ،آﺋﯽ ﭘﯽ اﯾﺲ )ریٹاﺋﺮڈ( ،ﺳﺎﺑﻖ ڈاﺋﺮﯾﮏٹر ﺟﻨﺮل ،ﭘﻮﻟﯿﺲ رﯾﺴﺮچ اﯾﻦڈ ڈوﯾﻠﭙﻤﻦٹ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮦﻧﺪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮدﮦ ﮐﻤﯽٹی ﮐﻮ "شﮦری ﮐﻤﯽٹی ﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﺮوری  2020دﮦﻟﯽ ﻓﺴﺎداﺗﯽ :ﺳﯿﺎق و ﺳﺒﺎق ،واﻗﻌﺎت اور
اﺛﺮات" کے ﻧﺎم سے ﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ۔ اس ﮐﻤﯽٹی ﮐﺎ ﮐﺎم ﻓﺴﺎدات کے دوران اور اس کے ﺑﻌﺪ کے واﻗﻌﺎت کے ارﺗﮑﺎب
و ﺗﺮک ﮐﺎ اﯾﮏ ﮦم ﻋﺼﺮ رﯾﮑﺎرڈ ﺗﺨﻠﯿﻖ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ۔ یﮦ ﮐﻤﯽٹی اﭘﻨﺎ ﻃﺮﯾﻖﮦ ﮐﺎر وﺿﻊ ﮐﺮنے کے ﻟﯽے آزاد ﮦوﮔﯽ۔ یﮦ
ﮐﻤﯽٹی ﮐﺎم ﺷﺮوع ﮦونے کے ﺑﺎرﮦ ﮦﻓﺘﻮں کے ﺑﻌﺪ اﯾﮏ ﺣﺘﻤﯽ رﭘﻮرٹ ﭘﯿﺶ ﮐﺮے ﮔﯽ۔
:ﻣﺬﮐﻮرﮦ ﮐﻤﯽٹی کے ﻧﮑﺎت کے ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻨﺪرجﮦ ذﯾﻞ ﮦیں
ﻓﺴﺎدات سے پﮦلے اور اس کے دوران ﭘﯿﺶ آنے والے واﻗﻌﺎت ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺟﺲ ﻣﯽں ﺗﺸﺪد سے ﻧﻢٹنے ،اﻣﻦ و
اﻣﺎن ﮐﯽ ﺑﺤﺎﻟﯽ اور اس سے ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻣﻮر ﻣﯽں رﯾﺎﺳﺘﯽ ﻣﺸﯿﻨﺮی کے ردﻋﻤﻞ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔
ﻓﺴﺎدات ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯽں ﭘﻮﻟﯿﺲ کے رد ﻋﻤﻞ ﮐﺎ ﺗﺠﺰیﮦ اور ﺟﺎﺋﺰﮦ۔
ﻓﺴﺎدات سے پﮦلے ،اس کے دوران اور اس کے ﺑﻌﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ اور ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت کے اﺷﺘﺮاک ﻣﯽں ﻣﺮﮐﺰی اور
ﺳﻮﺷﻞ ﻣﯽڈﯾﺎ کے ﮐﺮدار اور ان کے اﺛﺮات ﮐﻮ ﺟﺎﻧﭽﻨﺎ۔
ﻓﺴﺎدات کے ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ ﮐﻮ اﻣﺪاد ﻓﺮاﮦم ﮐﺮنے اور ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺗﮏ پﮦﻧﭽﺎنے ﻣﯽں شﮦری اﻧﺘﻈﺎﻣﯽﮦ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺸﻮں ﮐﺎ
ﺟﺎﺋﺰﮦ۔

آﺋﯿﻨﯽ ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﮔﺮوپ ﮐﻤﯽٹی سے ﺗﻮﻗﻊ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ کﮦ ﮐﻤﯽٹی اﭘﻦے ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﻣﯽں آزادی ،ﻣﻨﺼﻔﺎنﮦ اور ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
کے ﻋﺰم ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﮦوﮔﯽ اور اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎئے ﮔﯽ کﮦ وﮦ اﭘﻦے ﮐﺎم ﮐﻮ ﻣﮑﻤﻞ دﯾﺎﻧﺘﺪاری کے ﺳﺎتھ اﻧﺠﺎم
دےﮔﯽ اور ﮐﻤﯽٹی ﻣﯽں ﺷﺎﻣﻞ ﮦونے والے اﻓﺮاد ﮐﻮ وﻗﺎر اور اﺣﺘﺮام دﯾﺎ ﺟﺎئےﮔﺎ اور یﮦ کﮦ ﻣﻮاﺻﻼت ﮐﯽ
رازداری ﻣﺤﻔﻮظ رےﮔﯽ۔
:ﺑﺮاﮦ ﮐﺮم اﭘﻦےﺳﻮاﻻت اس ای ﻣﯿﻞ ﭘﺖے ﭘﺮ بھﯾﺠﯽں
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