
 

PMA lauds court for ordering resumption of old 

dog-culling method 

By RECORDER REPORT on December 17, 2019  

Pakistan Medical Association (PMA) has appreciated the order of Sukkur Bench of Sindh 

High Court for resuming old methods for culling stray dogs to save precious human lives 

in the province of Sindh. 

The decision was need of the hour because during the year 2019, around 187,000 dog-

bite incidents have been reported in Sindh so far and more than 23 people including 

children died due to stray dog bite incidents, Dr S M Qaisar Sajjad, Secretary General 

PMA said in a press release issued here on Monday. 

He said PMA has been vocal on the issue and it was our unambiguous stance to cull the 

stray dogs in the province because of abundance of dog bite cases and deaths of innocent 

people due to this threat. This is very common observation that stray dogs roaming freely 

in every street of every town and city of the province and every person specially the 

children are more at risk in this worst situation. “PMA hopes that government will act 

promptly to compliance the court orders and thus PMA's longstanding demand will also 

be fulfilled and the people will get rid of this dreadful threat sooner", he said. 

https://www.brecorder.com/2019/12/17/553869/pma-lauds-court-for-ordering-resumption-of-old-dog-culling-method/  
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  تعلیم صحت خواتین

آوارہ کتوں کے خبتوے کیلئے عذالتی فیصلے پر عول کیب جبئے، 

 پی این اے

پبکستبى هیڈیکل ایسوسی ایشي ًے سٌدھ ہبئی کورٹ سکھر بیٌچ کے فیصلے کب خیر  (اسٹبف رپورٹر)کراچی 

هقدم کیب ہے جس هیں حکوهت سٌدھ کو حکن دیب گیب ہے کہ پُراًے طریقے کبر پر عول کرتے ہوئے صوبے هیں 

ٓاوارٍ کتوں کب خبتوہ کیب جبئے تبکہ قیوتی اًسبًی زًدگیوں کو هحفوظ بٌبیب جب سکے۔پی این اے کے اعالهیے کے 

 واقعبت 187,000هیں ابتک صوبے هیں کتے کے کبٹٌے کے 2019هطببق یہ فیصلہ اًتہبئی اہن ہے کیوًکہ 

افراد بشوول بچے اى واقعبت هیں ہالک بھی ہو چکے ہیں ۔اس سلسلے هیں پی این 23رپورٹ ہو چکے ہیں اور 

اے کب بھی یہی واضع هوقف تھب کہ کتے کے کبٹٌے کے بے شوبر واقعبت ہوًے کے بعد هعصوم لوگوں کو 

هوت کے هٌہ هیں جبًے سے روکٌے کیلئےٓاوارٍ کتوں کب خبتوہ کیب جبئے یہ عبم هشبہدٍ ہے کہ صوبے کے ہر 

قصبے اور شہر کی گلیوں هیں کتوں کی تعداد هیں اضبفہ ہوا ہے جو عبم ٓادهی اور خبص طور پر بچوں کے 

لئے شدید خطرے کب ببعث ہے۔پی این اے اُهید کرتی ہے کہ حکوهت فور ی طورپر اس حکن پر عول کرتے 

  پورا ہو جبئیگب۔ہوئے کتوں کے خبتوے کو یقیٌی بٌبئے گی اس طرح پی این اے کب پراًب هطبلبہ بھی

https://jang.com.pk/news/711591  
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حکوهت هعصوم شہریوں کو خونخوار کتوں سے بچبئے، 

 ڈاکٹرقیصر سجبد

اسٹبف رپورٹراز   -  

December 17, 2019 

پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مرکزی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر ایس ایم قیصر سجاد  (اسٹاف رپورٹر)کراچی 

نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پی ایم اے سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے جس 

میں سندھ حکومت کو حکم دیا گیا ہے کہ ُپرانے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے صوبے میں ٓاوارہ کتوں کا 

خاتمہ کیا جائے تاکہ قیمتی انسانی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ڈاکٹر ایس قیصر سجاد کا مزید کہنا تھا 

 واقعات 187,000ء میں اب تک صوبے میں کتے کے کاٹنے کے 2019کہ یہ فیصلہ انتہائی اہم ہے کیوں کہ 

 افراد بشمول بچے ان واقعات میں ہالک بھی ہو چکے ہیں، اس سلسلے میں پی ایم 23رپورٹ ہو چکے ہیں اور

اے کا بھی یہی واضح مٔوقف تھا کہ کتے کے کاٹنے کے بے شمار واقعات ہونے کے بعد معصوم لوگوں کو 

موت کے منہ میں جانے سے روکنے کے لیے کتوں کا خاتمہ کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ عام مشاہدہ 

ہے کہ صوبے کے ہر قصبے اور شہر کی گلیوں میں کتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو عام ٓادمی اور 

 خاص طور پر بچوں کے لیے شدید خطرے کا باعث ہے۔

https://www.jasarat.com/2019/12/17/191217-2-18/  
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